
Gemeente Rijswijk biedt uniek landhuis voor horeca-exploitatie 
via inschrijving te koop aan:

Landhuis De Voorde
“Een prachtige locatie voor uw horeca...”



Aan het einde van de Van Vredenburchweg, tussen de Prinses Beatrixlaan en de Schaapweg, ligt het 

groene gebied van De Voordes. Omgeven door een nog deels authentieke parkaanleg in Engelse 

landschapsstijl ligt hier de buitenplaats De Voorde. 

 

Landhuis De Voorde, Van Vredenburchweg 985, verkeert nog grotendeels in originele staat en heeft 

een sobere, krachtige architectuur, passend bij de tijd waarin het landhuis gebouwd is. Links van de 

ingang is een steen in de muur gemetseld met de inscriptie: “Mr. Jacob van Vredenburch” en het  

jaartal:”1800”. Het landhuis is in 1931 aangekocht door de gemeente ‘s – Gravenhage en in 

2000 teruggekocht door de gemeente Rijswijk, de huidige eigenaar. 

 

De gemeente Rijswijk biedt het statige landhuis thans bij inschrijving te koop aan, met lichte horeca als 

bestemming voor het huis. In de prachtige omgeving van de Landgoederenzone, in het Engelse  

landschap dat ruim tweehonderd jaar geleden is aangelegd, komt het monumentale landhuis  

De Voorde volledig tot zijn recht. De gemeente ziet het landhuis, na een renovatie, graag in oude luister 

hersteld en heeft horeca – mogelijk in combinatie met kunst en cultuur - als bestemming voor  

De Voorde uitgekozen. 

 

Landhuis De Voorde, gebouwd in 1800, bestaat uit twee bouwlagen met aan weerszijden twee  

éénlaagse zijvleugels. De plattegrond beslaat circa 19,5 bij 12 meter voor het grote gebouw met een 

nokhoogte van circa 12 meter en circa 6,75 x 3,85 meter voor de beide zijvleugels waarvan de  

goothoogte circa 2,75 bedraagt en de nokhoogte circa 4,5 meter. De gevels zijn opgetrokken in 

schoon metselwerk, ten dele in kruisverband. Het dak is belegd met zwart gesmoorde Oud- Hollandse 

dakpannen, met twee dakkapellen en een grote gemetselde schoorsteen. De begane grond is deels 

steenachtig en bestaat deels uit enkelvoudige houten balklagen. De vloerconstructies van de eerste en 

tweede verdieping bestaan uit enkelvoudige balklagen.  

Plattegrond (p.15 van “Bouwhistorische opname.”) 

 
Landhuis De Voorde
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Bouwfasen 
1800 – 1806: Bouw buitenplaats met landhuis, 
koetshuis en tuinmanswoning. 
1829: Modernisering schuiframen. 
1860: Modernisering landhuis met nieuwe 
vensters, kozijnen en ramen. 
1938: Restauratie landhuis met plat dak. 
1952: Inrichting landhuis met afzonderlijke 
woonruimten. 
1966: Verbouwing tot ateliergebouw met 
extra trappenhuis. 
1989: Renovatie landhuis, sloop koetshuis.

Begane grond, 
anno 2010

Eerste verdieping, 
anno 2010

Tweede verdieping, 
anno 2010



Begane grond: 
entree via brede hal die toegang biedt tot drie ateliers 

en tot de gang naar het trappenhuis.  

Op de vloer van de hal liggen wit- marmeren tegels.  

Er zijn moderne meterkasten en leidingkokers. Op de 

begane grond verder een berging, een toilet onder 

het trappenhuis en nog een atelier, de voormalige 

keuken. De rechter zijvleugel: deze bestaat uit één 

groot atelier, net als de linker zijvleugel, elk atelier 

bestaat uit een oppervlakte van circa 6,75 x 3,85  

meter.  

Eerste verdieping: 
via het trappenhuis – met tussenbordes - toegankelijk. 

Moderne toiletgroep. Via de overloop toegang tot drie 

ateliers, twee huiskamers, een keuken en een hoek-

kamer. 

Tweede verdieping: 
via een spiltrap toegang tot de tweede verdieping 

waar zich twee grote ateliers bevinden met lichtkap-

pen in het platte dak.

Landhuis De Voorde - indeling
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2e verdieping

1ste verdieping

Begane grond



Landhuis De Voorde aan de Van Vredenburchweg is een buitenplaats in de Landgoederenzone in 

Rijswijk waarin tegenwoordig nog vier andere buitenplaatsen liggen: Welgelegen, Den Burch,  

Overvoorde en Te Werve. 

 

In de 12e eeuw ontstaat het landgoed Steenvoorde, bij een doorwaadbare plaats (een voorde).  

Ten noorden hiervan is in de 17e eeuw de buitenplaats Overvoorde ontwikkeld. Buitenplaats De Voorde 

is in 1800 aan de overkant van de huidige Van Vredenburchweg gebouwd door Jacob van  

Vredenburgh. Hij verkrijgt het landgoed uit een erfenis en laat in 1800 op zijn eigen landgoed de  

buitenplaats De Voorde bouwen. Een gevelsteen op het landhuis vermeldt de datum en de naam  

van de opdrachtgever. In 1801 wordt een koetshuis gebouwd, dat nu niet meer bestaat.  

 

Tussen 1800 en nu wordt het landhuis verschillende malen gerenoveerd en verbouwd. In het begin en 

in het midden van de 19e eeuw wordt het huis gemoderniseerd en in 1938 en in de jaren tachtig van 

de vorige eeuw vinden diverse renovaties plaats waarbij veel ramen zijn vernieuwd. In 1931 komt het 

landhuis in het bezit van de gemeente ‘s – Gravenhage.  

 

Na de Tweede Wereldoorlog is het huis in gebruik als kantoor voor de Nederlandse Algemene Keur-

ingsdienst voor Groentegewassen, in 1952 is de directeur van de Vrije Academie de huurder en in 1962, 

als de Stichting De Voorde wordt opgericht, is zij de hoofdhuurder. In 1966 wordt het huis verbouwd en 

geheel ingericht als ateliergebouw. Er komt een extra trappenhuis en op de eerste verdieping komen 

enkele toiletten.  Aan het eind van de jaren tachtig renoveert de Gemeente den Haag het landhuis  

en in 2000 gaat het eigendom over naar gemeente Rijswijk.   

Een korte historie van Landhuis De Voorde

Imposant, monumentaal 
voorkomen in een weids, 
groen park. 
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Aan de grens van Rijswijk en Den Haag ligt de Landgoederenzone met de unieke buitenplaatsen die 

de stad koestert als erfenis van zijn verleden. Het gebied is, rond 1750 al, ingericht in de natuurlijke stijl 

van de Engelse landschapstuinen en parken. Men vindt er grote waterpartijen, lichte glooiingen in het 

landschap, open weiden en zichtlijnen die de monumentale landhuizen al van verre zichtbaar doen 

zijn. Het gebied kenmerkt zich door veel volwassen groen, majestueuze oude bomen, en door vrolijke 

bloempartijen: krokussen, sneeuwklokjes, sneeuwroem, winterakoniet, 

narcissen en bosanemonen.  

 

Het gebied van De Voordes is een geliefd wandelgebied, zowel op mooie winterdagen als in het  

voorjaar, in de zomer en in de herfst. Er zijn – op kaart – twee wandelingen in het gebied uitgezet die 

langs alle mooie plekken van de Landgoederenzone leiden. De afwisseling tussen vijvers, bruggetjes, 

oude bomen en bloeiende bloemen, vormt, in de samenhang van een authentiek klassiek Engels park, 

een verklaring voor de populariteit van het gebied.  

 

De Engelse landschapsstijl doet nog steeds recht aan alle seizoenen en zorgt ervoor dat de  

buitenplaatsen zeer goed tot hun recht komen met hun imposante, monumentale voorkomen in  

een weids, groen park. 

Wandelroutes in Engels parklandschap 
De Landgoederenzone in Rijswijk  
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De gemeente Rijswijk biedt thans Landhuis De Voorde aan de Van Vredenburchweg 985 bij  

inschrijving te koop aan. De gemeente wil graag dat het landhuis in de oude glorie wordt  

hersteld. Daarom wordt De Voorde verkocht aan een geïnteresseerde partij die hiertoe in staat is.  

Een inschrijvingsprocedure staat in principe open voor een ieder. Vanzelfsprekend zoekt de  

gemeente alleen serieuze gegadigden. 

  

Om het monument te behouden voor een groot publiek heeft De Voorde in het nieuwe  

bestemmingsplan Landgoederenzone een horecafunctie voor lichte horeca gekregen, een  

horecabestemming zoals een theehuis of restaurant, al dan niet gecombineerd met een  

bestemming voor kunst en cultuur, zoals een galerie of een beeldentuin. Dat betekent in ieder 

geval geen grootschalige verkeersaantrekkende voorzieningen zoals partycentra, discotheken  

of clubs. Elke andere functie zoals wonen, kantoor, maatschappelijke voorzieningen of andere 

functies dan lichte horeca past niet in het bestemmingsplan.  

 

Het bestemmingsplan biedt ruimte voor het aanleggen van een terras. Voor een horecaver-

gunning dient bij de gemeente een aanvraag te worden ingediend. Een Bibob-procedure kan 

worden toegepast. 

 

 

 

Het landhuis heeft een monumentenstatus. Dat betekent dat u uw verbouwplannen ten  

behoeve van een horecabestemming goed moet afstemmen met de gemeentelijke monumen-

tendeskundige. De gemeente zal u in uw plannen zoveel mogelijk tegemoet komen zolang  

de monumentale waarden van het landhuis in stand worden gehouden. 

 

In 2007 zijn er plannen geweest voor een restauratie door de gemeente, uitgaande van het in 

stand houden van de woonbestemming. Het periodiek instandhoudingsplan van augustus 2006  

is bijlage bij het bidbook. De restauratiekosten bedroegen destijds € 880.000,- inclusief btw. 

  

Voor het parkeerterrein ten behoeve van de horecafunctie is een perceel grond  gereserveerd 

dat mee wordt verkocht met het landhuis. De kosten voor de aanleg van het parkeerterrein zijn 

voor rekening van de koper van het landhuis. Er kunnen ongeveer 35 plaatsen worden  

aangelegd. Het is toegestaan een erfafscheiding in de vorm van een haag of begroeid hekwerk  

(1 meter 50 hoog) op te richten om het privéterrein te scheiden van de openbare ruimte.   

De procedure - Verkoop bij inschrijving
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De gemeente verwacht een gedreven koper die, met respect voor het monument en de ligging 

daarvan in de Landgoederenzone, in staat is een passende horecabestemming aan Landhuis De 

Voorde te verlenen. De koper dient over voldoende vermogen te beschikken om zonder voorbehoud 

van financiering de restauratie en verbouwing tot horecafunctie met voortvarendheid tot een goed 

einde te brengen. De koper dient voor zichzelf rekening te houden met een substantieel bedrag aan 

restauratiekosten en kosten voor realisatie van parkeerplaatsen. De restauratiekosten uit 2007 zijn  

daarvoor slechts een indicatie.  

Op uw inschrijving zijn de volgende bepalingen van toepassing:  
 

Heeft u, als ondernemer, serieuze belangstelling voor het uitbrengen van een bod op Landhuis De Voorde?  

Dan nodigen wij u graag voor deelname aan de inschrijvingsprocedure. Houdt rekening met de volgende  

uitgangspunten voordat u uw bod uitbrengt !

a. de inschrijving is onvoorwaardelijk ; ook geen voorbehoud voor financiering

b. de gemeente behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden niet te gunnen

c. aan de gemeentelijke indicatie metbetrekking tot de restauratieosten(cijfers uit 2007) kunt u geen rechten ontlenen.

d. kosten voor aanleg van circa 35 parkeerplaatsen zijn voor rekening van de koper

e. het verkrijgen van een omgevingsvergunning (bouwvergunning) vioor de verbouw naar horeca is afhankelijk  

van instemming van de monumentencommissie op uw bouwplan

f. voor de exploitatie van een horecaonderneming is/zijn vergunning(en) noodzakelijk.
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Tussen de Prinses 
Beatrixlaan en de 
Schaapweg, ligt 
het groene gebied 
van De Voordes.

 
Landhuis De Voorde



HORECA      HOSPITALITY      LEISURE

Voor meer informatie en datum kijkdagen bel de makelaar:
Maeslanden makelaars & adviseurs
Drijver 133 3144 GD  MAASSLUIS
Tel. 010 - 592 33 00
Email info@maeslanden.nl

U meldt zich schriftelijk of per e-mail bij Maeslanden Makelaars onder vermelding van uw contactgegevens.

U ontvangt van Maeslanden Makelaars een aanmeldingsformulier.

U stuurt het ingevulde formulier op naar Maeslanden Makelaars. U beschrijft daarbij uw motivatie, uw plannen,  

de beoogde horecafunctie en u stuurt een bewijs van kredietwaardigheid mee.

U ontvangt van Maeslanden Makelaardij het bidbook van Landgoed De Voorde. In dat bidbook vindt u onder 

meer: de voorwaarden met bijlagen; de bouwhistorische opname; het periodiek instandhoudingsplan uit 2006, 

zijnde het onderdeel dat geldig is voor De Voorde; alle relevante informatie in de vorm van artikelen over het 

bestemmingsplan; een uitgiftekaart; een concept - koopovereenkomst en/of een concept- leveringsakte; een 

inschrijvingsformulier; details over het passeren van een koopakte bij een notaris.

U kunt uiteraard - per e-mail - uw vragen kwijt bij Maeslanden Makelaars. Maeslanden zal alle gestelde vragen 

(FAQS) per mail doorsturen aan alle gegadigden en inschrijvers. Maeslanden zal in overleg met gemeente en 

notaris uw vragen beantwoorden.

Uw definitieve inschrijving vindt plaats wanneer u uw inschrijvingsformulier indient bij de notaris.

Op een nader vast te stellen moment worden de enveloppen geopend. Dat zal plaatshebben ten kantore van  

de notaris, en zal niet openbaar zijn.

U ontvangt informatie over kijkdagen. Op moment van schrijven zijn de kijkdagen nog niet gepland. Binnen  

afzienbare tijd zal Maeslanden Makelaars de dagen waarop het Landgoed kan worden bezichtigd bekendmaken.

De uitgebrachte inschrijvingen gaan vervolgens naar de gemeente Rijswijk die een beslissing neemt over de  

gunning aan een van de bieders.

De volgende stap is het notarieel transport: het tekenen van de koopovereenkomst, na goedvinden van de  

gemeente en de gemeenteraad.
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De procedure is als volgt:


