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Welkom in 
Duin Horst & Weide
Duin Horst & Weide is the coastal region between The Hague and Katwijk, 
that features three landscapes: dunes, rural estates and pastureland.  
The combination of beaches, dunes, castles with rural estates, historical 
farms, typical Dutch grassland with cows, makes this area vey attractive.

Drie landschappen: duinen, landgoederen en veenweide
Het gebied laat zich het best beschrijven aan de hand van de dwars
doorsnede hieronder. Een tocht van west naar oost, van de duinen naar  
het Groene Hart.

Jonge duinen
In het westen liggen 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 en landgoederen
Het tweede landschap wordt gevormd door strandwallen. Het zijn oude 
duinruggen uit de tijd dat de kustlijn oostelijker lag dan nu, en die later 
zijn afgevlakt. Tussen de parallelle strandwallen lagen de lagergelegen, 
vochtiger strandvlaktes. 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. De boerderijen 
liggen vanouds op of aan de randen van de strandwallen.
In de 17e, 18e en 19e eeuw gingen buitenplaatsen en landgoedbossen meer 
en meer het beeld van de strandwallen bepalen, zoals landgoed Clingendael, 
het Haagse Bos, De Horsten en Duivenvoorde. 

Veenweide
Ten oosten van de strandwallen begint het derde landschap, het veenweide
gebied van het Groene Hart. Ooit één groot veengebied, dat in de loop  
van de middeleeuwen werd ontwaterd en ontgonnen. Grote delen werden  
in de 17e en 18e eeuw voor de turfwinning uitgebaggerd en later weer 
droog gelegd. Zo ontstond de afwisse ling van oude middeleeuwse boven
landen en lagergelegen droog makerijen.

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 Zonne
veldspolder tussen Valkenburg en Wassenaar, de Zuidwijkse (vóór 1632) en 
de Papenwegse Polder (16151626), de grote Duivenvoordse en Veenzijdse 
Polder (16151626) alle tussen Wassenaar, Leidschendam en Voorschoten, 
en de Oranjepolder (167375), de Starrenburger Polder (1809) en de 
Knippolder (vóór 1814) bij Voorschoten. Veenstroompjes als Zijl, Veen  
en Dobbewatering zorgden voor afwatering op de Oude Rijn.

Meer leren over deze regio? Ga erop uit met een boerenlandgids!  
www.boerenlandgidsen.nl Kijk ook op www.duinhorstweide.nl Bezoeken, eten en  

verblijven Visit, eat and stay

Boerderijen Farms

1 Boerderij van de familie Van Leeuwen
 Zonneveldslaan 2, Valkenburg
 Melkveehouderij
  Een verborgen hoekje boerenland aan het eind van de Zonneveldslaan, 

die doodloopt op het hek van het voormalige marinevliegkamp 
Valkenburg. De boerderij met 60 koeien en 60 schapen, 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. 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 (bijvoorbeeld  
Kom in de kas).

2 Kaasboerderij Nellesteijn
 Maaldrift 6, Wassenaar, nellesteijn@hotmail.com, www.nellesteijn.nl
  Boerenkaas, boerenboter, cadeaupakketten, excursies groepen en 

basisscholen (boeken via email). Wo t/m za 13.00 - 17.00 uur.
  Midden tussen twee grote steden, in de driehoek Katwijk, Leiden en 

Wassenaar ligt het laatste stukje authentiek weidegebied. Daar ligt 
Boerderij Nellesteijn. Een ambachtelijke veehouderij met 65 zwartbonte 
melkkoeien, 65 jonge kalveren en pinken en 70 fokschapen, met een 
boerderijwinkel. Als de winkel open is kunt u ook een kijkje te 
nemen in de koeienstal en de jongveestal. In het voorjaar is 
het erg leuk om bij de schapen te kijken, met 70  moe
derschapen zit de kans er dik in dat er een geboorte 
bezig is! Er zijn dan ook al veel lammetjes, altijd leuk 
om te zien en te aaien. Nellesteijn doet ook aan 
agrarisch natuurbeheer, denk aan nestbescherming, 
weidevogelbeheer en vluchtheuvelbeheer, uitgestelde 
maaidatum en aan beheer van boeren geriefbosje 
samen met het IVN. 

3 Boerderij Stal Den Hollander
  Ammonslaantje 40, Wassenaar, t (070) 511 21 39, 

a.denhollanderwassenaar@gmail.com
 Excursies, stalrondleiding, verhuur ontvangstruimten
  De boerderij uit 1879 wordt gerund door de 4e generatie den Hollander. 

Moderne melkveehouderij waar een melkrobot ongeveer 60 koeien melkt 
(overwegend roodbont vee), en met 30 stuks jongvee en 50 fokschapen. 
Gelegen in de groene buffer van Wassenaar, met sfeervolle ontvangst
ruimte voor groepen en mogelijkheid tot stalrondleiding. Zij zetten zich 
in voor het verbeteren van de weidevogelstand.

4 Westerhof
 Rijksstraatweg 275, 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 natuur

vereniging Santvoorde. Hij werkte enkele jaren in de financiële sector 
voordat hij de boerderij van zijn vader overnam. Hij heeft Wassenaars 
Roodbont vee, dat is ontstaan uit het kruisen van MaasRijnIJsselvee 
(MRIJ) en de ouderwetse Brandrode.

  Zijn koeien lopen, als het weer het toelaat, dag en nacht buiten. De 
melk gaat naar de zuivelfabriek Cono waar de Beemsterkaas gemaakt 
wordt. Het vlees vindt zijn weg naar de 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. Geen publieksactiviteiten.

5 Zuidhof
  Rijksstraatweg 269, Wassenaar, t (070) 511 48 24,  

m.bos.jr@kpnplanet.nl
  Melkveebedrijf, excursie op afspraak, bezoeken van scholen in de 

schapentijd (maart-april) mogelijk, paardrijlessen.
  Boer Rinus Bos vertelt graag over zijn visie op boeren en over zijn 

boerderij – een flink bedrijf met zo’n 140 melk en kalfkoeien (melk en 
vlees), 100 stuks jongvee en 90 fokschapen, Texelaars. Hij levert melk 
aan de Conofabriek, waar de Beemsterkaas wordt gemaakt. “We laten 
onze koeien ’s zomers in de wei grazen. Dat is belangrijk voor de 
vetzuren die deze kaas zijn eigen smaak geven.” De landerijen liggen 
verspreid over de polders. In het westelijk deel worden de nesten van 
de weidevogels beschermd, oostelijk daarvan geldt een uitgestelde 
maaidatum. Boerderij Zuidhof doet graag mee aan evenementen als  
een Open Monumentendag. 

6 Instructie- en africhtstal Aubert
 Nieuwe Weg 6, Voorschoten, www.africhtingsstalaubert.nl
  Accommodatie dressuurpaarden, bezoek op afspraak via website.
  Een uit de hand gelopen hobby. Zo typeert Hélene Aubert haar 

paardendressuurstal in de Papenwegse Polder. De hobby groeide uit  
tot een ruitersportcentrum waar dressuurpaarden worden gefokt en 
waar op het hoogste niveau gedresseerd wordt. Aubert gaat het niet 
alleen om de paarden. Via Santvoorde doet zij mee met vrijwillig 
weidevogelbeheer.

7 Boerderij Raaphorst 4
 Raaphorst 4, 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 18eeeuwse hoeve die in de Tweede Wereldoorlog verwoest werd. 
Het melkveebedrijf levert een actieve bijdrage aan het vrijwillig 
weidevogelbeheer.

8 De Halve Heerlijkheid
 Papelaan west 232, Voorschoten, t (071) 531 3738
  Fok en opfok van graasdieren, activiteiten en weidevogelexcuries op 

afspraak.
  De Halve Heerlijkheid is oorspronkelijk een melkveehouderijbedrijf, 

familiebezit sedert 1806. Tegenwoordig is het bedrijf een  
(op)fokkerij met veel aandacht voor dierenwelzijn. Natuurbeheer  
neemt een belangrijke plaats in, speciaal gericht op weidevogels.

9 Catharinahoeve
 Papelaan west 97, Voorschoten, maschavanvliet@casema.nl
 Melkveebedrijf, jaarlijks Farm Fair op 2e zondag in juni.
  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. De voorouders van Freek 
en PietHein van Vliet maakten kaas: 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 Romeinse Limes
De Romeinse Limes, wat is dat?

Kort voor het jaar nul kwamen de Romeinen voor het eerst in ons land, 
nadat Julius Caesar omstreeks 50 v. Chr. Gallia had onderworpen. De Rijn 
vormde een belangrijke vervoersader voor het leger. Na pogingen ook het 
gebied boven de rivier in te lijven, besloot keizer Claudius in 47 na Chr. dat 
de Rijn de noordelijke grens (limes) moest worden van het Romeinse Rijk. 
Aan de overkant lag voortaan het vrije Germania.
De Romeinen bouwden een groot aantal forten (castella) langs de Rijn.  
Ze legden daartussen een weg aan en trokken wachttorens op. Bij de 
castella ontstonden burgernederzettingen. 
De Limes is geen verdedigingslinie meer, maar wel een recreatieve route, 
met allerlei toeristische plekken en activiteiten. 

Generaal Corbulo en de hoofdstad van de Cananefaten
Op het Koningin Julianaplein in Voorburg staat een bronzen ruiterstand
beeld van de Romeinse generaal Corbulo. Deze had in 47 na Chr. met succes 
oorlog gevoerd tegen de opstandige bevolking ten noorden van de Rijn.  
Hij was een man die de wind eronder hield. Hij liet zijn soldaten, om ze 
aan het werk te houden, een kanaal graven door waterlopen met elkaar  
te verbinden. De ‘Corbulogracht’ verbond de Rijn bij Leiden met de Maas  
bij Naaldwijk, zodat een veilige zuidelijke transportroute ontstond.  
Bij Leidschendam moest een overtoom worden gemaakt. Tijdens de bouw 
van de woonwijk De Rietvink zijn sporen opgegraven. Als aandenken is er 
een reconstructie van het kanaal en een brug naar Romeins voorbeeld te 
zien. Je kunt nog steeds de route deels bevaren door bij Leiden het huidige 
RijnSchiekanaal in te slaan. Bij Voorburg kom je op het oude tracé terecht, 
de Vliet. De Cananefaten, een Germaanse stam die hulptroepen aan de 
Romeinen leverde, bouwden hier hun hoofdstad. Toen keizer Hadrianus  
in 121 een rondreis maakte, bezocht hij hun nederzetting en verleende 
marktrechten. Daaraan dankt Voorburg zijn oude naam: ‘Forum Hadriani’ 
(Markt van Hadrianus). Waar het lag? Ga naar park Arentsburg. Een 
stadsbaken bij de Prinses Mariannelaan laat het Romeinse stadje in 
vogelvlucht zien. Wie meer wil weten: het stadsmuseum Leidschendam
Voorburg heeft een Romeinenzaal. 

Wat is er te beleven langs de Limes? www.limeswiki.nl

Romeins koken met producten uit de regio? www.dehistorischekeuken.nl

Colofon
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  Verkrijgbaar bij boerderijen, VVV’s, 

gemeentehuizen en horeca in de regio.

Kijk ook op www.lekkerwegrondleiden.nl en  

www.groenehart.nl
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Duin Horst & Weide
Het grondgebied van de gemeenten LeidschendamVoorburg, Voorschoten 
en Wassenaar kenmerkt zich door een unieke opeenvolging van landschap
pen, van de duinen tot het Groene Hart: Duin Horst & Weide. Er is een 
grote verscheidenheid aan bijzonder cultureel erfgoed: buitenplaatsen en 
landgoederen, kerken, molens en verdedigingswerken. Er zijn prachtige 
groengebieden met tientallen boerderijen waarvan de geschiedenis 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 het bijzondere 
gebied Duin Horst & Weide, dat deel uitmaakt van de voormalige Rijks
bufferzone. De gemeenten willen gezamenlijk zorg dragen voor het 
ondersteunen van op uitvoering gerichte projecten, voorlichting en 
communicatie en de belangenbehartiging naar andere organisaties.

Wilt u weten wat er allemaal te doen is in het gebied? Kijk dan op  
www.duinhorstenweide.nl Of volg twitter@duinhorstweide voor  
onder andere de nieuwe wandelroutes in dit gebied.

Kastelen, landgoederen, boerderijen

Langs de Vliet, de hoofdwaterweg langs Voorburg, 

Leidschendam en Voorschoten en op de hoger gelegen 

strandwallen van Voorschoten en Wassenaar, liggen 

tientallen buitenplaatsen. Deze vrijwel allemaal als 

rijksmonument beschermde complexen vertellen elk hun 

eigen verhaal van bewoners, architectuur en tuinaanleg.

Van burcht tot kasteel
In de negende eeuw begon de geschiedenis van kasten en burchten in de 
regio met de zogenaamde Mottekastelen. Dit waren kunstmatig opgeworpen 
aarden heuvels, met erop een versterking en eromheen een gracht.  
De Leidse burcht is hier een voorbeeld van. In de middeleeuwen bouwde 
men goed verdedigbare kastelen, met dikke bakstenen muren, torens  
en ophaalbruggen, zoals het oorspronkelijke Kasteel Duivenvoorde in 
Voorschoten en Zuydwyck in Wassenaar.

Buitenplaatsen en landgoederen
Later werden de kastelen meer symbolen van status en macht. Op de 
strandwallen en langs de belangrijkste transportader, de trekvliet tussen 
Delft, Den Haag en Leiden, kwamen steeds meer buitenplaatsen met 
landschapsparken. De regio bevat een unieke staalkaart aan architectuur 
en tuinstijlen. De grote concentratie, diversiteit en kwaliteit aan kastelen, 
buitenplaatsen, landgoederen en villa’s, maken de regio zeer bijzonder.

Monumentale boerderijen
In het gebied, dat sinds 2000 jaar v. Chr. al bewoond is door boeren, is een 
groot aantal monumentale boerderijen te vinden. Sommige dateren zelfs uit 
de late Middeleeuwen, zoals boerderij Bouwlust in Voorschoten. Op de kaart 
(z.o.z) is een aantal van deze monumentale boerderijen aangegeven. 
Sommige boerderijen verkopen kaas of andere producten, hebben een B&B, 
of verzorgen excursies, kinderfeestjes of schoolexcursies. Meer weten over 
streekproducten in Duin Horst & Weide? Kijk op www.streekshoppen.nl

Routes
Kijk ook op www.duinhorstweide.nl

Gemarkeerde wandelroutes
•   Duinroos (3,5 km, Hollands Duin, 

Katwijk aan Zee) 
Start: Sportlaan. Langs plassen, duinroosvlakten en langs 

uitzichtpunt Vlaggeduin, het hoogste punt van Hollands 
Duin (37 meter boven NAP). U kijkt bij helder weer tot Leiden, 

Den Haag en Rotterdam.
• Ganzenhoek (3,3 km, Wassenaarseslag)
  Start: tegenover Hotelrestaurant Duinoord, Wassenaar. Een mooie 

wandeling door bos en duin. Parkeren t.o. Hotelrestaurant Duinoord of  
een eindje verderop op de grote parkeerplaats De Kuil.

• Denneduin (2,2 km, Wassenaarseslag)
  Start en parkeren: idem. Korte wandeling door natuurontwikkelproject 

Denneduin. 
• Laarzenpad Duivenvoordse polder (3,5 km, Leidschendam) 
  Het laarzenpad is bereikbaar via het Oude Veenpad (fietspad) in  

Leidschendam, vlakbij de Tuinenlaan.
  Een bijzondere wandeling door de beschermde Duivenvoordse polder.  

Het pad loopt door het Achterbos. Dit bos stamt uit de middeleeuwen 
en was vroeger een hakhoutbos voor de boeren in de omgeving.  
Het Achterbos is een ruig bos met slootjes, veel omgevallen bomen  
en een drassige bodem. Tip: doe waterdicht schoeisel aan! 

• Nederlands Kustpad (LAW 5)
  Langs blanke duintoppen en door vochtige duinvalleien en geurig  

dennenbos. Route: www.wandelnet.nl
• Marskramerpad (LAW 3)
  Wandel een deel van deze langeafstandsroute, bijvoorbeeld van  

Leiden naar Wassenaar (18,6 km) of van Wassenaar naar Scheveningen 
(22,4 km). Met op dit laatste stuk als beloning een fris voetenbad in  
de zee! Route: www.wandelnet.nl

Agrarische Natuurvereniging Santvoorde
De Agrarische Natuurvereniging Santvoorde is actief in het 

veenweidegebied tussen Den Haag, Wassenaar, Leidschendam-

Voorburg, 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.
•  De waardevolle oude landschapselementen als geriefbosjes, houtwallen, 

perceelsvormen en slotenpatronen in stand houden.
•  De toegankelijkheid voor wandelaars, fietsers en kanoërs waar mogelijk 

vergroten.
•  Wederzijds begrip tussen boer en burger kweken, o.a. via nieuwsbrieven 

en de website.

Agrarisch natuurbeheer in Santvoorde
Weidevogelbeheer, een belangrijk onderdeel van het werk van Santvoorde, 
is onder te verdelen in 3 fasen: vestiging, broedtijd en kuikentijd. Voor elke 
fase is een weidebeheerspakket ontwikkeld. Deelnemende agrariërs kunnen 
via Santvoorde kiezen voor een passend pakket.
Voor de vestiging van weidevogels is een plasdrasterrein 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 beschermd  
door nestbeschermers en nestmarkering. De vrijwillige vogelwacht van 
Santvoorde helpt door het opsporen en beschermen van de nesten. 
In de eerste 5 weken zijn de kuikens erg kwetsbaar. Om ze bescherming  
te kunnen bieden wordt een rustperiode afgesproken, waarin de boer  
de percelen niet beweid of bewerkt. Dat biedt broedende vogels en jonge 
kuikens optimale kansen. www.santvoorde.nl 

De vier agrarische Natuurverenigingen rond Leiden werken samen in de 
Groene Klaver. www.degroeneklaver.nl

• Drie routes in Meijendel (3 km, 3,6 km of 5 km) 
  Door bos en duin. De langste route gaat ook naar het strand.  

Parkeren: bezoekerscentrum Meijendel (daar is ook een pannenkoeken
boerderij). Voor de korte route door het bos en het binnenduin parkeert 
u het beste bij parkeerplaats Kievietsduin. Routes: www.dunea.nl

  
  Er zijn ook gemarkeerde wandelroutes in de Horsten en bij kasteel 

Duivenvoorde (niet op deze kaart aangegeven). 

 Boerenlandpaden 
 (zie www.landvanwijkenwouden.nl)
•  Balkengatroute, 6 km 
  Start: carpoolplaats N206, Zoeterwoude. Over het kerkepad waarlangs 

Stompwijkers vroeger op zondag naar de kerk in Voorschoten gingen, 
en door de vogelrijke Westeindse polder.

•  Weipoortroute, 9,5 km 
  Start: Café de Meester, Zuidbuurtseweg 58, Zoeterwoude.  

Verbazende rust en ruimte met de stad in de verte.
•  Steilrandroute, 10, 14,5 of 15,5 km 
  Start: Station de Leyens, Zoetermeer, bushalte Lange Vaart,  

Hazerswoude, of halte Dr. Bouwdijkstraat, Zoeterwoude. Ervaar over  
de steilrand het hoogteverschil tussen het hoge veenweidelandschap  
en de diepe droog makerijen. Probeer het pontje bij de Geerweg.

  Boerenlandpaden lopen deels over privéterrein van de boer.  
Ze zijn in het broedseizoen (van 15 maart tot 15 juni) gesloten. 
Honden niet toegestaan vanwege risico’s voor het vee.

 Gemarkeerde fietsroutes
•  Noordzeeroute LF1/ Midden Nederlandroute LF4 Gaat u de uitdaging 

aan en fietst u van Den Helder naar het zuidelijkste puntje van 
Zeeland? Of kiest u gewoon een stukje van deze prachtige route? Van 
Den Haag naar Katwijk en weer terug is een mooie tocht van 45 km.  
Bij Meijendel kunt u westwaarts afslaan op LF4, naar het Groene Hart. 
Route: www.nederlandfietsland.nl

•  Korte landgoederenroute, 5 km (Wassenaar) Een lommerrijke route 
tussen de Raadhuislaan en de Zijdeweg in Wassenaar. Deze route 
verbindt de buitenplaatsen De Paauw, Beukhaghe, Backers hagen, 
Hartekamp, Wiltzanck, Rust en Vreugd en de Wittenburg met elkaar. 
Stap vooral ook af en toe af, om een van de landgoederen te bezoeken!

•  Cultuurhistorische route, max. 40 km Officiële start: Scheveningen, 
maar u kunt natuurlijk ook op andere plekken starten. Dunea maakte 
een mooie duinroute langs plekken met een bijzondere geschiedenis. 
Zoals de watertoren bij Scheveningen, stukken van de Atlantikwall, 
verschillende buitenplaatsen, de Waalsdorpervlakte en een voormalig 
nettenboetersveld van Scheveningse vissers. Route: www.dunea.nl

•  Snelfietsroutes Den Haag-Leiden: de Via 44 parallel aan de A44,  
en de Velostrada parallel aan de spoorlijn, beide ca. 11 km.

Routes over water
 Er zijn op de kaart drie kanoroutes aangegeven, van 7 tot 17 kilometer.

Wandelnetwerk 
Duin Horst & Weide 

De gemeenten van het Pact van Duivenvoorde, Voorschoten, Wassenaar  
en LeidschendamVoorburg, werken samen met de Provincie ZuidHolland 
aan een samenhangend recreatief wandelnetwerk dat afzonderlijke,  
al bestaande wandelroutes met elkaar verbindt (gereed zomer 2014).  
Het verbindt de drie landschappen: duinen, landgoederen en veenweide. 
Dit netwerk stelt wandelaars in staat om zelf hun route in het gebied 
samen te stellen. Van een kort ommetje tot een stevige wandeling. 
Kijk op www.duinhorstweide.nl of volg twitter@duinhorstweide  
voor de nieuwe wandelroutes en ander nieuws.

Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling: Europa 
investeert in zijn platteland
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LF4 Midden-Nederlandroute

Landgoederenroute (5 km)

Cultuurhistorische route (40 km max.)
(Dunea, SBB en de gemeenten Wassenaar, 
Den Haag en Katwijk. Info: o.a. www.dunea.nl)

Snelfietsroutes Den Haag-Leiden

Fietsroutenetwerk

gemarkeerde wandelroutes

kanoroutes

route i.o. ca. 7 km

route i.o. ca. 9 km

Vlietlandroute 17 km

Duinroos (3,5 km)
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10 Blankenhoeve
 Buurtweg 40, Wassenaar
  Paardenpension en manege (geen publieksactiviteiten).
  Een plaatje van een boerderij uit 1672 (!). Niet voor niets inspireerde 

dit Rijksmonument de bekende illustrator Cornelis Jetses tot een 
illustratie voor een schoolboekje van de Haagse onderwijsvernieuwer 
Jan Ligthart.

  De Blankenhoeve was oorspronkelijk onderdeel van het landgoed 
Blankenburgh. Wie van Huis Blankenburg naar de Buurtweg loopt, 
passeert op korte afstand twee venigdrassige strandvlaktes en twee 
zandige strandwallen. Op de eerste smalle strandwal 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. De Blanken
hoeve, vroeger een melkveehouderij, is nu een boerderij in ruste. 

11 De Raaphorst
  Raaphorstlaan 18, 2245 BG Wassenaar, t (070) 517 76 21,  

info@deraaphorst.nl, www.deraaphorst.nl
  Melkveebedrijf, Bed & Breakfast, locatieverhuur op maat, vergaderingen, 

bedrijfs- en familie-uitjes, educatie en excursies (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 OudWassenaar. 
Een hofstede van stand dus, opgetrokken in de charmante bouwtrant 
van de late 19e eeuw, met daklijsten van decoratief zaagwerk. In zo’n 
hoeve van stand hoort een Bed & Breakfast van stand. In de opkamer 
natuurlijk, de mooie kamer van het huis. Naast het hoofdgebouw staat 
de al even monumentale wagenschuur. De andere schuren zijn modern: 
De Raaphorst is ook een eigentijds landbouwbedrijf met zo’n 100 stuks 
roodbont vee, dat bijdraagt aan agrarisch natuurbeheer.

12 Zorgboerderij oliehoek
  Raaphorstlaan 20, Wassenaar, t (070) 511 3854,  

www.zorgboerderijoliehoek.nl
  Fokcentrum van Zeldzame Landbouwrassen, dagbesteding voor  

(jong)volwassenen met een verstandelijke handicap, 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. Lakenvelders zijn wat kleiner en wat makkelijker  
in de omgang. Ze zijn daarom goed geschikt voor de zorgboerderij. 
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 slootkantenbeheer.

13 Pluymestein
 Laan van Pluymestein 36, Wassenaar
 Melkveehouderij (geen publieksactiviteiten).
  Laan van Pluymestein: één van die doodlopende zijweggetjes van  

de Rijksstraatweg. Hier boert de vierde generatie Alkemade in een 
boerderij die hier in 1907 in opdracht van de ‘kasteelheer’ van  
De Wittenburg werd neergezet. Pluymestein is een modern melkvee
bedrijf met ruim 100 zwartbonte Holsteiner koeien met een uitge
sproken hoge melkgift. Arthur Alkemade is vergroeid met de natuur 
van de polder, vooral met de weidevogels, en doet dan ook aan 
vrijwillig weidevogelbeheer. Een derde van zijn land pacht hij van 
Staatsbosbeheer – o.a. in het weidevogelreservaatsgebied ten westen 
van de Schenk en 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. 

14 Grenshoeve
 Veurseweg 350, Voorschoten
 Melkveehouderij (geen publieksactiviteiten).
  De Grenshoeve en de naburige Kasteelhoeve zijn vanouds pacht

boerderijen van Kasteel Duivenvoorde. Net als zijn buurman is het  
een heel oude boerderij, die gedeeltelijk stamt uit de 17e 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. De Grenshoeve is  
niet meer in bedrijf als boerderij.

15 Kasteelhoeve
  Veurseweg 348, Voorschoten, t (071) 561 02 23,  

www.boerderijdekasteelhoeve.nl
  Melkveebedrijf met melkrobot, paardenpensionstalling, kinderfeestjes, 

boerderijschool, vergaderruimte en rondleidingen. Afspraak via website. 

  De Kasteelhoeve ligt verscholen in het groen, vlak tegen het kasteelbos 
van Duivenvoorde aan. Op de monumentale 17eeeuwse boerderij wordt 
sinds 1927 door de familie Van Santen geboerd. De huidige boerin 
Marjo, een Van Santen, trouwde met Leo Duivenvoorden, een toepas
selijke naam op deze plek. De Kasteelhoeve heeft zo’n 130 stuks vee op 
circa 60 hectare, en doet aan agrarisch natuurbeheer. In de lommerrijke 
entourage rond de boerderij is het goed toeven tijdens de activiteiten 
voor basisscholen en volwassenen, of de 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
 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 stads

boerderij 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 boer midden in de stad, 
op een statig landgoed.

17 Hoeve Beerestein
 Raaphorstlaan 4, Wassenaar
 Melkveehouderij (geen publieksactiviteiten).
  In deze hoeve is een nieuw bedrijf gevestigd, met een nieuwe ligboxen

stal en een werktuigenberging/jongveestal, met twee Lelymelkrobots, 
een mestrobot, koeborstels en een emissiearme vloer. De stal is 
ingericht voor 120 melkkoeien en bijbehorend jongvee en voldoet  
aan de meetlat duurzame veehouderij.

18 Country Stabels
 Haagweg 5a, Voorschoten, www.coutrystables.nl
 Western-paardrijden. Lessen voor volwassenen en kinderen.
19 De Ruigekant, Stal Heijstek
 Ruigelaan 1, Wassenaar, t (070) 517 84 62
 Pensionstal paarden.
  In 1912 werd hier voor het eerst een boerderij gebouwd. In de 

meidagen van 1940 werd deze geheel in de as gelegd, en in 1947 
opnieuw opgebouwd. Het woonhuis heeft een prachtig zadeldak.  
Na melkvee en varkens is er nu een pensionstal voor paarden.

20 Wijngaard Chateau Deux filles
 tuinderspad 1, Voorschoten, www.chateaudeuxfilles.nl
 Wijn. Voor open dagen, kijk op de website.
  Wijngaard met 30 druivenplanten van vijf verschillende rassen, in 2009 

beste hobby wijnmaker van Nederland. Wijn te koop bij Slijterij 
Adegeest,Beethovenlaan 19, Voorschoten

Musea

21 Katwijks Museum
  Voorstraat 46, 2225 eR Katwijk, t (071) 401 30 47,  

info@katwijksmuseum.nl, www.katwijksmuseum.nl
  Cultuurhistorie Katwijk, di t/m za 10.00 - 17.00 uur.
  Pronkstuk: kopie uit 1500 van een originele Romeinse reiskaart 

(Peutingerkaart).
22 torenmuseum 
  Castellumplein 1a, 2235 CN Valkenburg, t (071) 407 54 60,  

www.oudvalkenburgzh.nl, vereniging@oudvalkenburgzh.nl
  Cultuurhistorie Valkenburg, za 13.00 - 16.00 uur en op afspraak.
  O.a. over de Romeinen en de Limes. Buiten het museum zijn de 

contouren van het Romeinse Castellum Praetorium Agrippinae zichtbaar 
gemaakt met ronde bronzen doppen in de bestrating.

23 Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg
  Herenstraat 101, 2271 CC Voorburg,  

t (070) 386 16 73, info@stadsmuseum-lv.nl,  
www.stadsmuseum-leidschendam-voorburg.nl

  Wo t/m zo 13.00 - 17.00 uur. Kunst van vroeger en nu; Romeinse 
geschiedenis LeidschendamVoorburg (Forum Hadriani, Corbulogracht). 

Hotels, B&B, campings

 WASSeNAAR
24 Hotel-Restaurant Duinoord
 Wassenaarseslag 26, t (070) 511 93 32
25 Hotel Wassenaar
 Katwijkseweg 33, t (070) 333 06 00
26 Puck’s bed and breakfast
 Van Houtenweg 12, t (070) 511 52 01, m 06 - 26 99 59 07
27 Hotel-Restaurant Auberge de Kievit
 Stoeplaan 27, t (070) 511 92 32
28 Hotel Buitengoed HagenHorst
 oud Clingendaal 7, t (070) 512 12 00 
29 Van der Valk Hotel Den Haag-Wassenaar
 Zijdeweg 54, t (070) 511 93 44
30 Camping Maaldrift
 Maaldrift 9, t (070) 511 36 88
31 Camping Duinhorst
 Buurtweg 135, t (070) 324 22 70

 VooRSCHoteN
32 Van der Valk Hotel De Gouden Leeuw
 Veurseweg 180, t (071) 560 28 00

 LeIDSCHeNDAM-VooRBuRG 
33 Hotelboerderij Akkerlust
 Stompwijkseweg 55a, t (070) 320 19 47, m 06 - 25 12 06 44 
34 Hampshire Hotel - Green Park
 Weigelia 22, t (070) 320 92 80
35 Hotel Centraal
 Vlietweg 130, t (070) 327 35 26
36 Camping Vlietland
 Rietpolderweg 11, t (071) 561 22 00 
37 Camping Noorthey (SVR)
 Noortheylaan 11, t (070) 369 64 97, m 06 - 30 63 07 27
38 Jachthavencamping en botenverhuur De Merenburger
 Meerburgerlaan 7, t (070) 327 38 48
39 Savelberg Restaurant Hotel
 oosteinde 14, t (070) 387 20 81
40 Hotel Mövenpick Stationsplein 8, t (070) 337 37 37


