
De Paauw

Raadhuislaan 22 /2242 cp Wassenaar
www.wassenaar.nl; 
www.brandweermuseumwassenaar.nl; 
www.wassenaartoen.nl
Open 
Brandweermuseum & Oudheidkamer: 
za & zo: 12.00-16.00 uur. 
Het park is vrij toegankelijk. 
Het Raadhuis alleen tijdens kantooruren. 
Rondleidingen Oudheidkamer & Brandweermuseum 
op afspraak. Voor kinderen zijn er verschillende
speurtochten. 
Gesloten 
Op algemene feestdagen.
Honden toegestaan.

Huize De Paauw is een van de buitenplaatsen 
waar Wassenaar bekend om staat. Het 
voormalige Paleis van prins Frederik der 
Nederlanden is sinds 1924 als raadhuis van 
de gemeente Wassenaar in gebruik. Het 

landhuis heeft een indrukwekkende 
spiegelzaal en balzaal, die prins Frederik liet 
bouwen. De Princessetuin en het park met 
zijn vijver maken De Paauw tot een idyllische 
plek, waar geliefden elkaar graag het 
ja-woord geven. 

Ook de oudheidkamer en het brandweer-
museum, die in de Paauw gehuisvest zijn, 
maken een bezoekje aan de buitenplaats 
meer dan waard.

Rust en Vreugd

Toegankelijk vanuit de Houtlaan en 
Menkenlaan / Wassenaar
www.wassenaar.nl
Park open: dagelijks van zonsopgang 
tot zonsondergang.
Honden toegestaan indien aangelijnd.
Foto: Roel van Norel.

Gesticht in de 17de eeuw, kreeg Rust 
en Vreugd in 1772 een nieuw huis met 
een prachtig, uitgestrekt wandelpark van 
60 hectare groot. In het park wisselen 
weidse graslanden, monumentale lanen, 
binnenduinen en heide elkaar af. Aan de 
rand van het park langs de Schouwweg 
liggen twee verzorgingshuizen, het
Wavopark en het Johannahuis. Beiden 
werden in de jaren ’20 van de twintigste 
eeuw gebouwd op initiatief van het 
echtpaar Van Ommeren.

Het 18de-eeuwse landhuis dat op het 
landgoed lag, is afgebroken voor een 
appartementencomplex. De villa aan 
de vijver is gebouwd in 1923 door het 
echtpaar Van Ommeren, dat eerst in 
het oorspronkelijke landhuis woonde. 
Een reis naar Egypte heeft het echtpaar 
geïnspireerd bij het ontwerp van het 
huis.

Hoewel de villa aan het begin van de 
twintigste eeuw is gebouwd, komt de 
eetkamer uit de zeventiende eeuw. Die 
is namelijk overgebracht uit een huis in 

Dordrecht, compleet met bedstee en 
goudleerbehang. Enkele jaren geleden 
is het behang overgebracht naar het Museum 
Simon van Gijn in Dordrecht. 

De familie Van Ommeren was vooral 
bekend om hun liefdadigheid. Die liefdadig-
heid was met name bedoeld voor mensen 
van stand, die echter geen geld meer hadden 
om op stand te wonen. Aan de rand van hun 
landgoed lieten zij appartementjes bouwen, 
waar ze gratis mochten wonen. In de Tweede 
Wereldoorlog moest mijnheer Van Ommeren 
daar zelf ook wonen omdat de Duitsers zijn 
villa en grond hadden gevorderd.

Backershagen

Rijksstraatweg bij 44 / Wassenaar
www.wassenaar.nl
www.duinhorstweide.nl
Park open: dagelijks van zonsopgang 
tot zonsondergang.
Foto: Roel van Norel.

Begin 18de eeuw lieten de Amsterdamse 
regent Cornelis Backer en zijn echtgenote 
Maria Clara een landhuis met een park 
aanleggen. Zij gaven de buitenplaats de 
naam  Backershagen. In 1974 brandde het 
landhuis af; alleen de muren bleven staan. 
In plaats van het huis werd een appartemen-
tencomplex gebouwd, dat dezelfde vorm 
kreeg als het afgebrande landhuis. 

Backershagen is met zijn beekjes, heuveltjes 
en slingerpaden, een populaire plek bij 
wandelaars en fietsers. De hermitage oftewel 
kluizenaarsgrot, die ook bekend staat als 
de schelpengrot, en de geheimzinnige 
theekoepel aan de overkant van de bosvallei, 
geven de plek een sprookjesachtige sfeer. 

De theekoepel wordt ook wel de ‘geheim-
zinnige koepel’ genoemd. Dat komt omdat 
de trap naar de eerste etage verscholen zit 
achter een geheime deur, zodat de bewoner 
een verdwijntruc kon uithalen. Jammer 
genoeg kun je er niet in om de koepel zelf 
te bekijken omdat er nu iemand woont. 

Backershagen werd in 1846 gekocht door 
prins Frederik der Nederlanden, die in het 
aangrenzende landhuis De Paauw woonde. 
In de zomer reed hij met zijn koets door 
Backershagen en bracht daarbij een bezoek 

aan het hertenkamp, de theekoepel en de 
kluizenaar. Deze kluizenaar – zo gaat het 
verhaal – werd door hem betaald om 
daar te wonen. Voor zijn jongste dochter, 
Prinses Marie, bouwde hij als speelhuisje 
het zogenaamde hertenhuisje. Voor de 
prins was Backershagen dan ook een soort 
Efteling. Hij gaf het landhuis als zomerverblijf 
in gebruik aan zijn neef, prins Hendrik de 
Zeevaarder. Later erfde prinses Marie 
Backershagen van haar vader. 

’t Hof van Hillegom

Hoofdstraat 115 / 2181 ec Hillegom / 
www.hillegom.nl
Open: (Gemeente)huis: ma t/m wo, vrij: 8.30-
16.00 uur / do: 16.00-20.00 uur / Brasserie de 
Houttuin: za & zo: 10.00-18.00 uur. 

Deze buitenplaats dateert uit de middel-
eeuwen. In 1420 wordt ‘t Hof voor het 
eerst zo genoemd, maar waarschijnlijk 
is het huis al veel ouder. Het huis was 
achtereenvolgens eigendom van families 
als Van Nyenrode, Van Sypesteyn, Six 
en Van Waveren. De laatste erfgenamen 
schonken 't Hof in 1903 aan de gemeente 
Hillegom, “met de bedoeling deze bezittingen 
te doen strekken tot een blijvend sieraad 

en tot nut van de gemeenschap”. In 1984 
werd het nieuwe gemeentehuis aan ’t Hof 
vast gebouwd.

Hillegom Wassenaar

Castles, beautiful country-houses and age-old estates with 
coach-houses, tea-houses and fine parks: the Estatezone offers 
a lot of pleasure for everyone, even today.
 

Many of the estates between The Hague and Hillegom were built in the 17th and 
18th century and were connected with agriculture. During the summer, well to do regents 
and merchants moved from their homes in The Hague and Leyden to country-houses. 
Here, they could enjoy fresh air and products from their own land. Most country-houses 
and estates were situated near the shore of the North Sea. Age-old waterways made 
them highly accessible from the cities.

The Estatezone is a remembrance of the influential position of the province of Holland, 
both economically and governmental. Since the end of the 18th and during the 19th 
century, many estates disappeared due to the building of railways, industrialization and 
the expansion of cities. Private owners could sometimes no longer afford the costs to 
maintain their estate, resulting in new functions for the country-houses.

Directives for cultural heritage in the province South Holland

The province South Holland has seven directives for cultural heritage. A directive 
for cultural heritage is a geographical structure, like coast, ship-canals or the estates, 
that connects several monumental items with a common history to one line on the map. 
Thus, these directives embody cultural heritage, landscapes and water that provide both 
spatial quality and recreational and touristic potential. Like the Estatezone!

The estates and country-houses along the coast are green oases in the urbanized 
western part of South Holland. This special heritage, containing valuable houses as well 
as beautiful gardens, parks and woods, therefore needs protection. Experiencing the 
estates is equally important. Concern and appreciation of estates grows once young 
and old people learn what happened, who lived there and how the role of the country-
houses changed.

So, the estates that open their houses and/or parks for the public can be found on this 
map. Visit them during your walk or cycling tour. Learn their history, take a look, follow a 
guided tour or route, and wonder yourself about so much beauty along the Estatezone!

ERFGOEDLIJNEN IN ZUID-HOLLAND

Zuid-Holland is rijk aan erfgoed, waaronder land-
goederen. De Provincie Zuid-Holland wil dit erfgoed 
niet alleen beschermen, maar het ook benutten en 
laten beleven. 

Daarom is gekozen voor een nieuwe aanpak; door 
monumentale stippen met een gemeenschappelijk 
historisch verhaal met elkaar te verbinden ontstaat 
er een lijn: een Erfgoedlijn. De landgoederenzone in 
ZH is één van die erfgoed-lijnen. 

Meer informatie over alle erfgoedlijnen vindt u 
op www.geschiedenisvanzuidholland.nl.

Landgoederenzone Zuid-Holland Hillegom - Lisse - Noordwijkerhout - Sassenheim - Warmond - Oegstgeest - Wassenaar
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Park Rusthoff 

Tegenover Hoofdstraat 191 
2171 bc Sassenheim
www.parkrusthoff.nl 
Open
Park: dagelijks van zonsopgang tot 
zonsondergang.
Paviljoen: 's middags open op woensdag & 
donderdag en zaterdag & zondag. 
Kinderboerderij: elke middag van 13.30-17.30 uur.
Honden zijn aangelijnd toegestaan; 
behalve op het centrale eiland.
Foto’s: Hannie Hupkes & Kees Guldemond.

Park Rusthoff is een stadspark middenin 
het dorpshart van Sassenheim. De oude 
buitenplaats is echter nog heel goed te 
herkennen. Het park is in 2001 geheel in 
Engelse landschapsstijl teruggebracht, en 
is dagelijks vrij toegankelijk. In het park is 
een kinderboerderij, een parkpaviljoen, 
dat tevens trouwlocatie is, een heemtuin 
en er zijn schooltuinen. 

Het park wordt volledig beheerd door 
vrijwilligers en jaarlijks vinden veel evene-
menten plaats. 

Rusthoff is een unieke buitenplaats waar 
ruim 100 basisschoolkinderen een eigen 
tuin hebben, en waar zij werken onder de 
bezielende leiding van louter vrijwilligers. 
Bovendien heeft Rusthoff de enige schooltuin 
met het keurmerk ‘natuurlijk tuinieren’. 

Landgoed Oud-Poelgeest 

Poelgeesterweg 1 / 2341 nm Oegstgeest 
www.oudpoelgeest.nl 
Open 
Park: dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang
Kasteel: Open Monumentendag en bij speciale 
evenementen; zie website.
Wandelroutes: zie o.a. www.wimhoogerdijk.info/
oegstgeest.
Honden toegestaan indien aangelijnd.

Het kasteel Oud-Poelgeest dateert uit de 14de 
eeuw. In 1320 werd het huis voor het eerst 
vermeld in een leenbrief als een versterkt 
huis op een zandrug in een gebied ‘omzoomd 
door moerassen en poelen’. Het huidige 
kasteel is gebouwd in 1668. Op het landgoed 
zijn ook een koetshuis, een kapel aan de 
trekvaart en een put uit 1550 aanwezig. 

Het park is opgebouwd uit lanen, gazons en 
bosvakken. De boombeplanting is in de loop 

van de eeuwen monumentaal uitgegroeid. 
Het landgoed is bekend om de bijzondere 
wilde voorjaarsbolletjes, deze zeer goed 
ontwikkelde stinzenflora is uniek in 
Zuid-Holland.

Sassenheim

Warmond

Oegstgeest

Kasteel Keukenhof

Keukenhof 1 / 2161 an Lisse
www.kasteelkeukenhof.nl
Open: park: di t/m zo: 11.00-17.00 uur; 
kasteel: rondleiding op werkdagen om 13.30 uur, 
zie site voor agenda, en op aanvraag via 
0252-750 690 of info@kasteelkeukenhof.nl. 
Gesloten: kasteel en park: t/m half april 
zijn kasteel en park in ‘Winterslaap’.  
Entree 
Volwassenen: € 5,00 (park) en € 7,50 (kasteel). 
Kinderen 4 t/m 11 jaar: € 2,00 (park) en 
€ 3,50 (kasteel).
Museumkaart & Vriendenpas: gratis toegang 
tot park en gratis rondleiding.

Kasteel Keukenhof werd in 1641 gebouwd 
door Adriaen Maertensz. Block, een 
voormalig commandeur van de VOC in 

de Molukken. Het was toen nog een 
vrijwel vierkant landhuis, maar in de 
19de eeuw werd het in neogotische stijl 
verbouwd en sindsdien is het een kasteel. 
Het totale Landgoed Keukenhof bestaat uit 
ongeveer 230 hectare grond, met bossen 
en landerijen. De laatste particulier eigenaar, 
J.C.E. graaf van Lynden, bepaalde in zijn 
testament dat het hele landgoed voor de 
toekomst bewaard moet blijven. Bij zijn 
overlijden in 2003 kwam het in beheer 
van Stichting Kasteel Keukenhof. Deze 
stichting voert die wens uit en restaureert 
en behoudt het landgoed. Om dit mogelijk 
te maken worden er vele evenementen en 
activiteiten op het landgoed georganiseerd 
vanuit verschillende thema’s: gastvrijheid, 
cultuur en flora.

’t Huys Dever

Heereweg 349a / 2161 ca Lisse
www.kasteeldever.nl
Open: wo t/m zo: 14.00-17.00 uur.
Gesloten: maandag, dinsdag en feestdagen 
(1 januari, 1e paasdag, 1e pinksterdag, 1e kerstdag).
Incidenteel gesloten ivm activiteiten: zie agenda 
op de website.

’t Huys Dever werd gebouwd in de 14de 
eeuw. Vóór 1580 werd een klein huis tegen 
de ronde voorzijde aangebouwd. Tussen 
1630-1634 werd dit uitgebouwd tot een 
statig herenhuis, een buitenplaats. Na 1750 
kwam het huis leeg te staan. Dit leidde tot 
verval waardoor in 1848 een muur instortte. 
De aanbouwen verdwenen en de toren die 
alleen overbleef, verloor in 1862 haar dak. 
Enkele vloeren verdwenen ook.

’t Huys Dever werd gerestaureerd tussen 
1973-1978.

Landgoed Nieuw Leeuwenhorst 

Gooiweg 36 / 2211 xx Noordwijkerhout
www.zhl.nl/natuuragenda
Park open: dagelijks van zonsopgang 
tot zonsondergang.
Honden toegestaan indien aangelijnd.
Wandelroutes: www.zhl.nl/routes.
Camping: www.zhl.nl/kampeerterrein-leeuwenhorst.

Nieuw Leeuwenhorst ligt op een strandwal 
tussen Noordwijk en Noordwijkerhout. Wie 
de buitenplaats bezoekt, wordt aangenaam 
verrast door de rijkdom en variatie van het 
gebied. De afwisseling tussen oud landgoed-

bos met statige beuken en eiken, het 
jongere hakhoutbos, weiden en vijverpartijen 
vormen een fraai toevluchtsoord voor mens 
en natuur. Het gebied is rijk aan vogels, 
vleermuizen en ook damherten en reeën 
zijn er regelmatig te vinden. Samen met 
de buitenplaatsen Klein Leeuwenhorst en 
Dijkenburg vormt het een zeer interessant 
en historisch gelaagd gebied met lanen, 
overblijfselen van rododendrongroepen en 
half verscholen bunkers.

Graaf van Limburg Stirum gaf in 1880 
opdracht voor de bouw van een nieuw huis 
op Leeuwenhorst. Dit huis werd in 1943 
afgebroken ten behoeve van de aanleg van 
een Duitse tankval. Met de afbraak van het 
huis verdween ook een levensstijl van 
grootse diners en jachtpartijen. Het koetshuis 
annex paardenstal is wel bewaard gebleven. 
Het tuinplan voor Leeuwenhorst is getekend 
door Eduard Petzold en aangevuld door 
jonkheer Gevers, maar het plan is niet 
uitgevoerd. De veelheid aan kronkelpaadjes 
is gebleven.

Lisse

Noordwijkerhout

Buitenplaats Huys te Warmont 

Herenweg 90 tegenover / 2361 ev Warmond
www.zuidhollandslandschap.nl
www.zhl.nl/natuuragenda
Park open: dagelijks van zonsopgang tot 
zonsondergang.
Honden toegestaan.
Foto: Buro Hemmen.

Aan de rand van Warmond ligt, verscholen 
in het groen, Buitenplaats Huys te Warmont 
(23 ha.). Op de buitenplaats ligt een parkbos 
met lange statige lanen en kronkelende 
paden. Buitenplaats Huys te Warmont is 
zijn geschiedenis als adellijke residentie 
begonnen. Het was het huis van de heren 
van Warmond. Via het geslacht van 
Duvenvoorde kwam het huis in 1774 in 
handen van C.P. baron van Lynden, die het 
huis ingrijpend liet verbouwen. Daarmee 
kreeg het huis zijn huidige classicistische 
aanzien. Ook liet de baron het monumentale 
koetshuis bouwen. Meer dan de helft van 
de vorige eeuw was het huis in handen 
van de lakenfabrikant C.H. Krantz. Zij 
verkochten het in 1969 en inmiddels is 
het park eigendom van het Zuid-Hollands 

Landschap en het huis van de Stichting 
Huis te Warmond, die er naar streeft het huis 
particulier bewoond te houden. Het park 
(dat in de volksmond het Bos van Krantz 
heet) is vanaf 1800 geleidelijk tot een 
landschappelijke aanleg getransformeerd 
met prachtige oude eikenlanen, slingerpaden, 
waterpartijen, open plekken en doorzichten 
naar de Kaag. Fraaie hekpijlers markeren 
de ingang, waar zich ook nog een portiers-
woning bevindt. In het bos verscholen ligt 
de oranjerie waar nog een rozen- en 
kruidentuin te vinden is. Bij een wandeling 
over dit terrein ontvouwt zich een eeuwen-
lange geschiedenis van tuin- en landschaps-
architectuur. 

De buitenplaats is sinds de laatste bewoners 
nauwelijks gewijzigd. Ondanks het statige 
karakter, was het leven er naar de huidige 
maatstaven Spartaans te noemen. Nog in de 
dagen van Krantz moest drinkwater in vaten 
worden aangevoerd, vond verlichting plaats 
met kaarsen en olielampen en kon (kan) 
het er ’s-winters bij gebrek aan voldoende 
verwarming bitter koud zijn.

Wittenburg

Landgoed de Wittenburg bij 1  
2244 bv Wassenaar
www.wassenaar.nl
www.duinhorstweide.nl
Park open: dagelijks van zonsopgang 
tot zonsondergang.
Honden toegestaan indien aangelijnd.

In een omvangrijk bos met monumentale 
oude bomen ligt De Wittenburg verscholen. 
Het landgoed is gesticht rond 1600. Hoewel 
je het niet zou zeggen, stamt het kasteel-
achtige huis pas uit 1901. Jonkheer J.M. 
Speelman liet een landhuis bouwen, dat 
leek op het huis waar hij in zijn jeugd had 
gewoond. Het landhuis had het uiterlijk van 
een oudhollands kasteel. Het kasteel grenst 
aan een langgerekte waterpartij waar zich 
ook een ijskelder bevindt. Hier werd in de 
winter ijs opgeslagen, zodat in de zomer het 
eten koel bewaard kon worden. Nu is het 
een reservaat voor vleermuizen. 

Het landhuis is ontworpen door architect 
J.J. van Nieukerken en lijkt op een kasteel 
door de hoge toren, de trapgevels en kruis-
kozijnen met luiken. Ook binnen in het 
kasteel ziet het er luxueus uit. Zo is de hal 
van marmer.  

Bij de eerste steenlegging werd een loden 
koker ingemetseld onder in de toren met 
daarin een oorkonde met bouwplannen en 
de bouwtekeningen. Het huis kreeg voor die 
tijd moderne voorzieningen als centrale 
verwarming, elektrisch licht en stromend 
water. In 1955 kocht de gemeente Wassenaar 
het huis met park. Sinds 1962 is het een 
ontvangstcentrum van de ‘Club of the 
Royal Netherlands’ terwijl het park, met een 
omvang  van 14 hectare, voor het publiek 
openbaar toegankelijk is.
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Abonneer u nu op Monumentaal!

Neem nu een abonnement op MONUMENTAAL, Nederlands enige echte magazine 
voor wonen en werken in klassieke ambiance. Het tijdschrift voor mensen met stijl 
en goede smaak verschijnt zes keer per jaar. Opgave via www.monumentaal.com  

Een abonnement kost slechts € 25,- per 
jaar. Bij automatische betaling € 23,50. Nationaal magazine over wonen, werken en ontspannen in klassieke ambiance

ERFGOEDLIJNEN IN ZUID-HOLLAND

Landgoederenzone
Goeree-Overflakkee
Limes
Waterdriehoek
Atlantikwall
Oude Hollandse waterlinie
Trekvaarten

Kastelen, prachtige buitenplaatsen en eeuwenoude landgoederen 
met koetshuizen, oranjerieën en fraaie parken: de Landgoederen-
zone biedt (ook nu nog) heel veel moois voor iedereen. 

Veel van de landgoederen tussen Den Haag en Hillegom werden gebouwd in de 17de en 
18de eeuw en waren veelal verbonden aan een agrarisch bedrijf. Welgestelde regenten 
en kooplieden verruilden in de zomer hun woning in steden als Den Haag en Leiden voor 
het op het platteland aangelegde buitenverblijf. Hier kon men genieten van de gezonde 
buitenlucht en de producten van eigen land. De meeste landgoederen en buitenplaatsen 
lagen op of aan de voet van de parallel aan de Noordzeekust gelegen strandwallen en 
waren vanuit de steden goed te bereiken via de vaak al eeuwenoude (water)wegen.

De landgoederenzone herinnert ons aan de invloedrijke positie die het gewest 
Holland economisch en bestuurlijk eeuwenlang innam. Vanaf het einde van de 18de en 
in de 19de eeuw verdwenen tal van buitenplaatsen door de aanleg van spoorwegen, 
industrialisatie en stadsuitbreidingen. Ook werd het voor particuliere eigenaren soms 
lastig de instandhouding van hun zomerverblijf te bekostigen met als gevolg dat 
buitenhuizen een nieuwe functie kregen. 

Erfgoedlijnen in de provincie Zuid-Holland
De provincie Zuid-Holland geeft extra aandacht aan zeven erfgoedlijnen. Een erfgoedlijn 
is een geografische structuur (bijvoorbeeld kust, trekvaart, landgoederenzone) die meerdere 
monumentale stippen met een gemeenschappelijk historisch verhaal verbindt tot één 
streep of lijn op de kaart. Daarmee zijn Erfgoedlijnen samenstellingen van erfgoed, 
landschap en water, die kwaliteit verschaffen aan de ruimte en beschikken over groot 
recreatief en toeristisch potentieel. Zoals de Landgoederenzone! 

De landgoederen en buitenplaatsen langs de kustlijn vormen nu groene oases in het 
verstedelijkte westelijke deel van Zuid-Holland. Vandaar dat dit bijzondere erfgoed, 
dat naast de historisch zo waardevolle gebouwen ook over prachtige tuinen, parken 
en bossen beschikt, bescherming nodig heeft. Maar ook de beleving is minstens zo 
belangrijk. De betrokkenheid en waardering van landgoederen wordt groter naarmate 
jong en oud weten wat daar vroeger gebeurde, wie er leefde, en hoe het pand in 
de geschiedenis veranderde van functie.

Daarom staan de landgoederen die hun huis en/of tuin openstellen voor publiek bijeen 
op deze kaart. Bezoek ze tijdens uw wandeling of fietstocht, lees over de historie, neem 
een kijkje, volg een rondleiding of een route, en verwonder u over zoveel schoonheid 
langs de landgoederenzone!



Landgoed Ockenburgh 

Monsterseweg 8 / 2553 rl Den Haag
www.zuidhollandslandschap.nl
Park open: dagelijks tussen zonsopgang en 
zonsondergang.
Wandelroute: www.zhl.nl/routes.
Honden toegestaan indien aangelijnd.
Horeca: Chalet Ockenburgh.

Ockenburgh is samen met het Hyacinten-
bos en de Van Leijdenhof een eeuwenoud 
landgoed. Dichter Jacob Westerbaen bouwde 
rond 1650 een landhuis en legde de tuin 
aan met strakke geometrische vormen. 
Het huidige huis en de landschappelijke 
tuinaanleg ontstonden in de 19de eeuw. 
In 1931 verwierf gemeente Den Haag de 
buitenplaats en fungeerde het geruime 
tijd als jeugdherberg. Sinds 2010 heeft 
Het Zuid-Hollands Landschap het beheer 
over Landgoed Ockenburgh. 

Geniet van de prachtige gazons en water-
partijen, dwaal door de parkachtige bossen 
en ontdek de bijzondere planten en dieren 

van Ockenburgh. Het is niet voor niets dat 
Westerbaen deze oude duinen de naam 
‘De Vrijheid’ gaf. Het Hyacintenbos dankt 
z’n naam aan de boshyacinten die er naast 
andere stinzenplanten in het voorjaar 
uitbundig bloeien. De hier aanwezige aarden 
wallen, beschermen sinds de 12de eeuw de 
tussenliggende akkers. Het Van Leydenhof, 
is een binnenduinbos. Het staat bekend om 
z’n bovengrondse rode bosmiernesten. 

Park Clingendael

Clingendael 7 / 2597 vh Den Haag  
www.ijgenweisclingendael.nl 
Park open: 10.00-17.00 uur
Japanse Tuin van 27 april t/m 8 juni 2014.
Theehuis open: tussen 1 april en 1 oktober op 
alle dagen van de week open van 10-17 uur.
Honden in delen van het park toegestaan 
indien aangelijnd.

Clingendael verwijst naar het dal tussen 
de duinen (clinge). Al in de 16de eeuw wordt 
het landgoed Clingendael genoemd. Door 
de combinatie van cultuur en natuur is het 
landgoed een prettige plek voor jong en oud. 
Er zijn prachtige gebouwen en tuinen met 
indrukwekkende boomgroepen en spiege-
lende waterpartijen. De tuinkunst van 1818 
is nog steeds zichtbaar in het park. Aan 
Clingendael is landgoed Oosterbeek verbonden. 

Origineel is de Japanse Tuin op Clingendael 
met vlakbij de theeschenkerij. 

Vreugd en Rust

oosteinde 14 / 2271 eh Voorburg / 
www.restauranthotelsavelberg.nl 

De buitenplaats Vreugd en Rust werd in 
1685 gebouwd, maar dat huis is niet meer 
te zien. Het middendeel van het huis zoals 
het nu nog te zien is, met zeven vensters 
breed, stamt uit 1751. In 1852 werden links 
en rechts een vleugel aangebouwd. Nu is 
het huis een restaurant, maar het heeft ook 
lange tijd als school dienst gedaan.

Buitengoed Dorrepaal

Westvlietweg 115 /2267 ak Leidschendam   
www.buitengoeddorrepaal.nl
Open: ma t/m za: 9.30-17.00 uur, 
zon- en feestdagen gesloten.
Theeschenkerij.
Honden toegestaan indien aangelijnd.

Aan de Vliet in Leidschendam-Voorburg ligt 
Buitengoed Dorrepaal: een indrukwekkend 
monument gelegen op een bijzondere plek. 
En dát voel je zodra je het terrein op komt. 

De buitenplaats ontstond in 1640, en heeft 
een strategische ligging: daardoor speelde 
Dorrepaal met name aan het begin van de
Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol 
bij de slag om Ypenburg. Het was luitenant 
Maduro (Madurodam is naar hem genoemd) 
die hierin de hoofdrol had. Een kopie van Villa 
Dorrepaal staat in Madurodam. Ook het aller-
eerste oorlogsmonument bevindt zich hier! 

Ondersteund door deskundige begeleiding 
werken hier nu volwassenen met een 
verstandelijke beperking op het terrein, 
in de villa of in de kas als tuinman, dieren-
verzorger, caissière of productie- of 
horecamedewerker. 

Echt een buitenplaats in bedrijf dus! En klaar 
om u te ontvangen met thee en iets lekkers! 

Rozenrust

Veursestraatweg bij 102 a / Voorburg
www.villa-rozenrust.nl 
Park open: dagelijks tussen zonsopgang 
en zonsondergang.
Honden niet toegestaan.

De heer Ch. Roos, kassier van de Bank 
van Lening te Den Haag, kocht in 1791 een 
boerderij en liet vervolgens een nieuw 
‘bouwmanshuis’ (boerderij) en een ‘heere-
wooningh’ bouwen. De naam werd Rozen-
rust. Het huis had tevens stallen en schuren, 
en tot het groen eromheen hoorden ook 
de omliggende weilanden. In Villa Rozenrust 
is inmiddels een restaurant gevestigd. 

De bekende tuinarchitect J.D. Zocher legde 
een tuin aan die nog gedeeltelijk bewaard is 
gebleven. Zochers’ voorliefde voor exotische 
bloemen en planten tref je er nog altijd aan! 
Zo vind je er de kaukasische Vleugelnoot, de 
moerascypres en de Ginkgo Biloba.

De Vereniging Erfgoed Leidschendam 
heeft in 2012 het park uitgeroepen 
tot ‘Meest Monumentale groen van 
Leidschendam’. Een kleine plaquette 
daarvoor is bevestigd aan het hek.

Huygensmuseum Hofwijck 

Westeinde 2a / 2275 ad Voorburg 
www.hofwijck.nl
Open 
Van 1 april tot en met 31 december: 
di t/m do, za & zo: 12.00-17.00 uur. 
Van 1 januari tot en met 31 maart is Hofwijck 
alleen in het weekend geopend. 
Gesloten 
Maandag,vrijdag, feestdagen
(behalve Tweede Kerstdag). 
Entree
Museum Jaarkaart: gratis; volwassenen: € 6,00; 
kinderen 6 t/m 18 jaar: € 3,00; kinderen 0 t/m 
5 jaar: gratis.

Hofwijck is hét museum van de Gouden Eeuw 
in een notendop. Via de beroemde bewoners 
Constantijn en Christiaan Huygens maakt u 
kennis met de kunst, literatuur, de Oranjes, 
architectuur, muziek en geschiedenis van 
onze zeventiende eeuw. Voor volwassenen én 
kinderen zijn er aparte audiotours. Kinderen 
gaan op zoek naar het gereedschap van 
Christiaan en kunnen in de kinderlades in het 
museum én op de zolderverdieping zelf gaan 
ontdekken en uitvinden. In De Gouden Eeuw 
van Constantijn en op de zolderverdieping 
Christiaan onder de Sterren komt de Gouden 
Eeuw tot leven. 

Voorschoten

Rosenburgherlaan  / 2252 ax Voorschoten
www.voorschoten.nl
www.theehuisjansland.nl
Park open: dagelijks tussen zonsopgang 
en zonsondergang.
Theehuis Jansland open: woensdag t/m zondag 
10.30-17.00 uur. In de zomervakantie gesloten.
Kinderboerderij.
Honden in het theehuis niet toegestaan.
Foto rechts: B. Jansma.

Rosenburgh is een park op de grens van 
Voorschoten en de omliggende landerijen. 
Hoewel het uit het 13de eeuw stammende 
kasteel niet meer bestaat, draagt het 
park nog sporen uit het verleden. Zo is 
de kasteelgracht nog altijd zichtbaar. 
De kinderboerderij, vissteigers, honden-
losloopplaats en theehuis (zie hiernaast)
maken het wandelpark compleet. 

De oudste vermelding van Rosenburgh 
gaat terug tot 1280, toen hier een kasteel  
gesticht werd door Jacob van Wassenaar. 
Het kasteel is verschillende keren met de 
grond gelijk gemaakt. In 1707 werd Jan 
Gerrit baron van Wassenaer eigenaar van 
Rosenburgh. Hij liet in 1721 de bekende 
hofarchitect Daniël Marot een indrukwek-
kend landhuis bouwen met een groots 
park. 

Nog voor dat het klaar was, overleed 
de baron en erfde zijn 13-jarige zoon alles. 
Deze overleed op jeugdige leeftijd in 1728. 
Vervolgens lieten zijn erfgenamen vrijwel 
alles met de grond gelijk maken. Eén van 
de bewaard gebleven onderdelen van het 
landhuis is een 18de-eeuwse schuur, die 
recent is verbouwd voor Theehuis Jansland. 

Deze schuur is ooit nog het woonhuis van de 
tuinman van Kasteel Duivenvoorde geweest. 
In 1962 werd het pandje onteigend door de 
gemeente Voorschoten vanwege de aanleg 
van de begraafplaats. Sinds die tijd raakte 
het pand in verval, maar in 2009 heeft 
Stichting Jansland het pand gekocht voor 
het symbolisch bedrag van 1 euro met de 
voorwaarde dat de stichting het pand zou 
restaureren. 

Dankzij fondsen en inspanningen van de 
familie Jansma-Harland is het pand weer 
in oude glorie herrezen. Nu doet het dienst 
als kleinschalig theehuis waarin jong 
volwassenen met een autistisch spectrum 
stoornis kosteloos werkervaring kunnen 
opdoen onder leiding van mevrouw Jansma 
en met hulp van een groep van 38 vrijwil-
ligers. In het theehuis worden door de 
leerlingen huisgemaakte producten ook 
uitgeserveerd.

Park Huis Ter Wadding 

Leidseweg 557 / 2253 jj Voorschoten
www.duinhorstweide.nl
Park open: dagelijks tussen zonsopgang 
en zonsondergang.
Honden toegestaan indien aangelijnd.

Buitenplaats Ter Wadding hoorde in 
de 17de eeuw bij kasteel De Werve in 
Voorburg. Willem van Noort, een Leidse 
lakenverver, liet het 18de-eeuwse in 
rococostijl versierde landhuis in 1770 
bouwen en gebruikte het als zomerverblijf. 
Waarschijnlijk werd toen ook het park 
aangelegd. In het park van 3 hectare 
voeren slingerende paden langs de vijver 
en verschillende opvallende oude bomen 
als ceder, moerascypres, varenbeuk en 
vleugelnoot. 

Het woord ‘wadding’ verwijst naar 
een doorwaadbare plaats in de rivier. 
Waarschijnlijk kon je vanaf het terrein 
ooit de Oude Rijn oversteken. 

Sinds november 2010 is het Cardiologie 
Centrum Voorschoten in Ter Wadding 
gevestigd, een samenwerking van het LUMC, 
Bronovo en Cardiologie Centra Nederland.

Landgoederenzone Zuid-Holland Voorschoten - Voorburg - Leidschendam - Rijswijk - Den Haag

Voorburg

Arentsburgh en Hoekenburg

Arentsburghlaan 3 / 2275 tt Voorburg
Hoekenburglaan 43-45 / 2275 tg Voorburg 
Park open: dagelijks tussen zonsopgang en 
zonsondergang.

Park Arentsburgh – Hoekenburg is oorspron-
kelijk in 1685 aangelegd. De twee huizen, 
Arentsburgh en Hoekenburg, hebben een 
gezamenlijk park. De landschappelijke 
aanleg is deels nog uit de 17de eeuw. Dat is 
te zien aan slingerende paden, een (slinger-)
vijver, de heuvel en de afwisseling van 
beboste delen met open gazons die af 
en toe een doorkijk naar De Vliet geven. 
In het park, dat een rijksmonument is, 
bevindt zich nog een tuinmuur waarvan 

de oudste delen uit de 17de eeuw stammen.
Landgoed Hoekenburg was van 1891-1901 
een hotel-pension. Daarna was van 1926 
tot 2000 in beide buitenhuizen het doven-
instituut Effatha gevestigd. 

Leidschendam

Rijswijk

De Voordes

Vredenburchweg 985-987 / Rijswijk  
www.rijswijk.nl 
Park open: dagelijks tussen zonsopgang en 
zonsondergang.
Wandelroute: www.rijswijk.nl.
Honden in delen van het park toegestaan 
indien aangelijnd.

Aan het einde van de Van Vredenburchweg 
ligt het gebied De Voordes. Een schitterend 
deel van de landgoederenzone waar de 
oude buitenplaatstructuur in stand wordt 
gehouden. Een oase van rust in de drukke 
Randstad die goed bereikbaar is. Wandel-
paden leiden u langs de voormalige 
buitenplaatsen Overvoorde en De Voorde. 
Het park is in Engelse Landschapstijl 
aangelegd. Dit is te zien aan de kronkel-
paden en slingervijvers, het groen als decor, 
open weiden en zichtlijnen. 

Op het Landgoed De Voordes resteren nog 
twee buitenplaatsen: De Voorde en de 

Overvoorde. De Overvoorde werd gebouwd 
in 1623 door Ewout van der Dussen. De 
toegangshekken en de brug zijn gebouwd 
in 1720. De Voorde werd gebouwd in 1800 
door Jacob van Vredenburch. Daar kwam 
in 1806 een tuinmanswoning ten westen 
van het landhuis bij. In het gebied lag een 
middeleeuws kasteel De Steenvoorde dat 
vermoedelijk tijdens de Hoekse en Kabel-
jauwse twisten is vernietigd. 

Den Haag

Taverne Meer en Bosch

Heliotrooplaan 5 / 2555 ma Den Haag
www.meerenbosch.nl 
Park open: dagelijks tussen zonsopgang 
en zonsondergang.
Taverne open: dagelijks vanaf 10.00 uur
Honden toegestaan.

Ten oosten van Kijkduin ligt de voormalige 
buitenplaats Meer en Bosch. Het terrein dient 
nu als openbaar park. In het noordwestelijke 
deel ligt een van oorsprong natuurlijk water, 
het Segmeertje. Historisch uitgangspunt 
van de buitenplaats was waarschijnlijk een 
boerderij waar tegenwoordig Taverne Meer 
en Bosch is gevestigd. 

Van de landhuizen die in de loop van 
de tijd op het terrein verrezen is niets 
overgebleven. In de 18de eeuw werd een 
parkaanleg gerealiseerd. Deze aanleg 
wordt omgeven door een nog grotendeels 
bestaande aarden wal met halfronde nissen. 
Binnen de wal is het stelsel van rechte en 

slingerende lanen nog grotendeels aanwezig. 
De hoofdassen komen in het midden uit 
op een ronde kom. Meer en Bosch is een 
voorbeeld van een in Nederland vrij zeldzame 
18de-eeuwse parkaanleg.

Behalve restaurant is Meer en Bosch een 
vergader- en officiële trouwlocatie van de 
gemeente Den Haag.

Kasteel Duivenvoorde

Laan van Duivenvoorde 4 / 2252 ak Voorschoten  
www.kasteelduivenvoorde.nl / tel. 071-5613752
Open
Kasteel: april t/m oktober van di t/m za, 
alleen met rondleiding om 14.00 en 15.30 uur 
of groepsrondleidingen op afspraak.
Park: het gehele jaar van zonsopgang tot 
zonsondergang.
Entree
Kasteel: volwassenen: € 10,00; kinderen 13 t/m 
16 jaar: € 5,00; kinderen t/m 12 jaar, Museumkaart 
& Vereniging Rembrandt: gratis.
Park: volwassenen: € 1,00; kinderen:€ 0,50 en 
gezinskaart: € 16,00.
Honden niet toegestaan.

Landgoed en kasteel Duivenvoorde 
vormen een uniek ensemble, met wortels 
tot in de vroege 13de eeuw. Hier woonde 
eeuwenlang de oudste adellijke familie 
van Holland: de Van Wassenaers. Daarna 
vererfde het kasteel via de vrouwelijke 
lijn naar de families Steengracht en 
Schimmelpenninck van der Oye. 

Duivenvoorde is tot 1960 in familiebezit 
gebleven en dat merk je aan alles: de 
bijzondere namen van verborgen plekjes 
in het Engelse landschapspark en de 
prachtige historische interieurs waar 
je de japonnen van de bewoonsters nog 
hoort ruisen.

Buitenplaats Berbice

Leidseweg 221 / 2253 ae Voorschoten
www.buitenplaatsberbice.nl
Kinderquiz ‘Het geheim van Berbice’: 
www.buitenplaatsberbice.nl/quiz.
Park open voor donateurs van het Zuid-Hollands 
Landschap: dagelijks 9.00 -18.00 uur.
Honden niet toegestaan.

De 17de-eeuwse Buitenplaats Berbice 
bestaat uit een hoofdhuis, portierswoning, 
oranjerie, rozentuin, fruitmuren en een park. 
De fruitmuren zijn tussen 1695 en 1710 
gebouwd door de beroemde tuinspecialist 
Pieter de la Court van der Voort. Het park is 
in 1803 door Zocher sr. met behoud van de 
oorspronkelijke formele aanleg in Engelse 
landschapsstijl ontworpen. De buitenplaats 
is eigendom van de Stichting tot Behoud 
van Cultuurhistorische Buitenplaatsen en 
wordt beheerd door de stichting en haar 
vrijwilligers.

Er zijn vele beroemdheden eigenaar van 
Berbice geweest. Raadspensionaris Johan 

de Witt (1625-1672) was eigenaar van 
de boerderij (de huidige Corneliahoeve) 
waaruit de buitenplaats Berbice is ontstaan. 
De Leidse lakenkoopman Pieter de la 
Court van der Voort (1664-1739), beroemd 
geworden als tuinspecialist, buitenplaats-
kenner en kweker van exotische vruchten 
(in het bijzonder van ananassen!), bouwde 
de orangerie. Deze is nog de enige 17de- 
eeuwse oranjerie in Nederland die nog 
steeds als oranjerie te gebruiken is. Pieter 
de la Court van der Voort heeft Berbice 
ook vier verschillende soorten fruitmuren 
nagelaten, een uniek ensemble in Nederland. 

Ook de families Van Kempen en Begeer 
(van de naast gelegen voormalige Zilver-
fabriek Van Kempen en Begeer) waren ooit 
eigenaar van de buitenplaats. Van Kempen 
draaide voor een  koninklijk bezoek op de 
buitenplaats zijn hand niet om.  

De Buitenplaats wordt op het moment 
gerestaureerd.

Ter Nieuburg & Rijswijkse Bos

Huys ter nieuburchlaan / Rijswijk 
www.landgoedenbuitenplaats-zh.nl / App: Naartoen  
Park open: dagelijks tussen zonsopgang en 
zonsondergang.
Honden in delen van het bos toegestaan indien 
aangelijnd.

Het Huis ter Nieuburch werd gebouwd tussen 
1630 en 1634 door Fredrik Hendrik en Amalia 
van Solms. Het paleis en tuin zijn in de stijl 
van het Hollands Classicisme aangelegd. 
Hoewel het Huis ter Nieuburch niet meer 
bestaat krijgt u nog steeds een beeld van 
dit schitterende paleis, want verschillende 
visualisaties informeren de bezoeker over het 
paleis en over de internationale betekenis 
van deze plek. 

In 1697 werd in het paleis de Vrede van 
Rijswijk ondertekend tussen het Duitse 
Heilige Roomse Rijk, Denemarken, Zweden, 
het Hertogdom Savoie, Spanje, Engeland, 
de Nederlandse Republiek en Frankrijk. 

Met het verdrag kwam een einde aan de 
negenjarige oorlog. In 1790 richtte Willem V 
een obelisk (de Naald) op ter nagedachtenis 
aan deze gebeurtenis. Deze naald is nog 
steeds te zien in het park. Het paleis werd in 
1786 gesloopt. Recentelijk is het Rijswijkse 
Bos gerenoveerd. Naar aanleiding van 
archeologische vondsten zijn de contouren 
van het oude paleis toen ook gereconstru-
eerd. Het onlangs gerenoveerde Rijswijkse 
Bos nodigt zeker uit tot een bezoek.

Rijswijk vervolg

Landgoed te Werve

Van Vredenburchweg 101 / 2283 tc Rijswijk 
www.tewerve.nl 
Park open uitsluitend voor ‘Vrienden van 
Landgoed Te Werve’ (€ 19,50 per jaar per gezin): 
dagelijks tussen zonsopgang en ondergang.
Rondleidingen voor groepen op afspraak.
Het landhuis is te huur voor vergaderingen en 
(huwelijks-) feesten.
Honden niet toegestaan.

Landgoed Te Werve is een beschermd 
natuurpark van 26 hectare met o.a. een 
monumentaal landhuis en de oudste 
duiventoren van Nederland (1539). De 
eerste bewoner was Floris van de Werve, 
die omstreeks 1260 leefde. Jan Ruygrock 
bouwde het huidige landhuis Huys te 
Werve in 1448 en noemde zich daarna 

Jan Ruygrock van der Werve.
Abel Labouchere, directeur van aardewerk-
fabriek “De Porceleyne Fles” was de laatste 
particuliere bewoner. Hij kocht het landgoed 
in 1892 en liet omstreeks 1910 het meer van 
9 hectare graven.

Landgoed Te Werve geniet grote bekendheid 
door de fraaie bostuin met de vele stinsen-
planten en de ruim 740 soorten padden-
stoelen. Je treft er ook zeldzame vogels, 
zoals het ijsvogeltje, de ooievaar en 
roofvogels, die op het landgoed 
nestelen. De vos heeft er een 
vossenburcht en vijf vlucht-
burchten. In de vroege 
schemering kun je de 
kleine vosjes buiten 
zien spelen.

Cromvliet

Beetslaan 251 /2281 th Rijswijk 
www.landgoedenbuitenplaats-zh.nl 
App: Naartoen  
Park open: dagelijks tussen zonsopgang en 
zonsondergang.
Honden toegestaan indien aangelijnd.

Als u een bezoek brengt aan de landgoederen 
langs de Vliet, laat Cromvliet dan niet liggen. 
Geniet van dit schitterende park met landhuis 
aan de Trekvliet.

De naam Cromvliet verwijst naar de knik 
in de Trekvliet ter hoogte van het landgoed. 
Het Landgoed Cromvliet was veel groter en 
omvatte onder andere de gronden van de 
wijk Cromvliet. Het huis werd waarschijnlijk 
in de 17de eeuw gebouwd door Pieter van 
Leyden. 

In de 20ste eeuw werd het pand gekocht 
door de gemeente Den Haag en deed dienst 
als kleuterschool. Een groot deel van de 
oorspronkelijke gronden werd bebouwd 
met woningen, maar het landhuis met een 
deel van de tuin bleef intact. In het park is 
nu een fraaie slangenmuur te zien waarlangs 
vruchtenbomen groeiden.

Buitenplaats Beresteijn

Leidseweg 191 / 2253 ad Voorschoten
Beperkt open: Open Monumentendag & 
De Natuurwerkdag.
Aanmelden hiervoor kan op beresteijn@amvest.nl.
Het Zuid-Hollands Landschap organiseert 
excursies, zie www.zhl.nl/natuuragenda.
Honden toegestaan indien aangelijnd.

Beresteijn is een buitenplaats die ontstond 
in 1833 toen Jonkheer Hugo van Beresteijn 
het land kocht. De buitenplaats is 5,5 hectare 
groot en ligt midden in Voorschoten.

Beresteijn wordt al heel lang niet meer 
bewoond. De nieuwe eigenaar Amvest wil 
in de komende jaren het parkbos van deze 
buitenplaats weer opknappen en met de 
ontwikkeling van (zorg)woningen de 
bijzondere plekken in het gebied weer 
herstellen en zichtbaar maken.

Beresteijn is als buitenplaats bijzonder: 
er zijn zelfs een paar verborgen schatten 
zoals een oude hermitage! Deze hermitage
 – een heuvel met grot – ligt achter op het 
terrein en is te bereiken via een wandeling 
door het parkbos. Het bos bestaat uit 
eeuwenoude bomen en als je goed zoekt 
en kijkt vind je ook een open veld dat 
verborgen ligt als oase midden in het 
bos en een hele oude slingervijver en 
verborgen kruisvijver.

Voorburg vervolg

Park Rosenburgh met Theehuis Jansland

Detail kaart Landgoederenzone
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Openbare landgoederen met te 
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Openbare landgoederen
Niet toegankelijke landgoederen

Middenburg

Westeinde 26-28 /2275 ae Voorburg
Park open: dagelijks van zonsopgang tot 
zonsondergang.

De geschiedenis van deze buitenplaats 
begint in 1657. Helaas werd in 1869 alles 
gesloopt en opnieuw opgebouwd. Alleen 
twee tuinkoepels overleefden de sloop 
maar werden verkocht. Wie weet waar 
ze nu staan?!

De oorspronkelijke buitenplaats die in 
1657 werd gebouwd had ook een speelhuis. 
Een speelhuis was een vast onderdeel 
van de buitenplaats. Het gebouw diende 
als pleisterplaats tijdens de wandeling, 
een overdekt onderkomen van waaruit 
men onder het genot van thee en versnape-

ringen via grote ramen uitzicht had over de 
tuin, landerijen of het water. 

Hofrust

Laan Hofrust 2-4 /2281 th Rijswijk   
Park open: dagelijks tussen zonsopgang en 
zonsondergang.
Honden toegestaan indien aangelijnd.

Het Landgoed Hofrust ligt vlakbij het 
historisch centrum van Rijswijk aan de 
schitterende Laan Hofrust. Een groene 
oase van rust. Hofrust werd vermoedelijk 
gebouwd in de 18de eeuw als vervanger 
van een hofstede.

De theekoepel en het hekwerk zijn in de 
19de eeuw gebouwd. Het pand heeft onder 
andere dienst gedaan als woning voor 
Generaal Josef Jacobus baron van Geen en 
oud-minister Johan Hendrik Voet. In 1922 
werd het pand in gebruik genomen als 

raadzaal van de gemeente Rijswijk. Het 
pand stond bekend onder verschillende 
namen w.o. Veldzicht, Masthof en uiteindelijk 
Hofrust.


