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Complexomschrijving
BUITENPLAATS DUIVENVOORDE. Kern van een adellijk goed, gevormd door een edelmanshuis met bijbehorende
gebouwen en terrein, geldend als een der radicaalste en origineelste voorbeelden van omwerking en uitbreiding tot
buitenplaats in rijpe landschapsstijl in Nederland en bestaande uit een hoofdgebouw, terreinen met een parkaanleg
begrensd volgens een stippellijn op de bijbehorende kadastrale kaart 8303/4, parkelementen en gebouwde
objecten. Parkcompositie als aangegeven op de bijbehorende aanleg/structuurkaart 8303/5.
De historische buitenplaats Duivenvoorde heeft de volgende, samenstellende onderdelen:1. HOOFDGEBOUW, zie
voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 46975.
2. TERRAS MET AANSLUITENDE BRUGGEN, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer
46976.
3. TOEGANGSBRUG AAN ACHTERZIJDE, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 46977.
4. PARKAANLEG, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 46978.
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5. HOOFDINRIJHEK, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 46979.
6. JAGERSHUIS, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 46980.
7. TUINMUREN VAN DE KWEKERIJ, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 46981.
8. HEK IN NOORDELIJKE TUINMUUR VAN DE KWEKERIJ, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met
monumentnummer 46982.
9. BOTENHUIS, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 46983.
10. BRUG OVER RINGSLOOT NABIJ JAGERSHUIS, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met
monumentnummer 46984.
11. BOERDERIJ "ZUID-HOEVE", zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 46985.
12. VOORMALIG DIENSTGEBOUW (bouwhuis), zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer
46986.
13. MUUR VAN DE VOORMALIGE MOESTUIN, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer
46987.
14. OMHEINING VAN DE VOORMALIGE MOESTUIN, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met
monumentnummer 46988.
15. ZUIDER HEK VAN DE VOORMALIGE MOESTUIN, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met
monumentnummer 46989.
16. OOSTER HEK VAN DE VOORMALIGE MOESTUIN, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met
monumentnummer 46990.
17. STAL-KOETSHUIS, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 46991.
18. ACHTERMUUR VAN EEN VOORMALIGE KAS, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer
46992.
19. TUINMUUR, bij artikel 9 vervallen, blijkt in 1963 te zijn gebouwd.
20. TUINMANSWONING, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 46994.
21. BIJGEBOUWEN TEN OOSTEN VAN TUINMANSWONING, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met
monumentnummer 46995.
22. BRUG OVER DE VIJVER, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 46996.
23. VLOTBRUG OVER DE VIJVER, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 46997.
24. BRUG OVER DE DOBBEWATERING, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 46998.
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Hoewel de compositie van de parkaanleg op sommige plaatsen is vervaagd en op andere door recente ingrepen is
aangetast dan wel van karakter is veranderd, is het geheel, gevormd door het HOOFDGEBOUW, zijn bijgebouwen en
dienstwoningen en het omringende park met zijn bruggen, tuinmuren en -vazen,
- wegens de interessante architectuur en interieurs van het hoofdgebouw,
- wegens de vrije en radicale wijze waarop het park op een nogal laat tijdstip (rond 1840) in landschapsstijl is
gewijzigd,
- wegens de originele compositie van het binnenpark om een diagonale as,
- wegens de unieke manier waarop hier de lus van toegangswegen over een in het water liggend terras dwars voor
het hoofdgebouw langs is geleid,
- wegens de mooie inpassing van het buitenpark in de omringende landerijen,een goed voorbeeld van een tot
buitenplaats geworden kern van een adellijk landgoed, voorzien van een fraaie historische parkaanleg in rijpe
landschapsstijl,en daarmede van algemeen belang op grond van zijn plaats in- en betekenis voor de geschiedenis
van de beeldende kunsten, de architectuur en de tuinkunst in Nederland.
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Monumentnummer*: 46975
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

8 december 1989

Kadaster deel/nr:

8908/29

Monumentnaam**
Kasteel Duivenvoorde
Complexnummer

Complexnaam

46974

Duivenvoorde

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Voorschoten

Voorschoten

Zuid-Holland

Straat*

Nr*

Laan van Duivenvoorde

4

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

2252 AK

Voorschoten

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

VOORSCHOTEN

B

2067

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
HOOFDGEBOUW. Statig kasteel in de vorm van een omgracht edelmanshuis, bestaande uit een hoog opgaand
centraal bouwlichaam en lagere, aan de oostzijde een voorplein flankerende dwarsvleugels; alle gedekt door
schilddaken. Deze vorm is het resultaat van de verbouwing in 1631 van een in oorsprong 13e-eeuws kasteel en van
een volgende, in 1717 voltooide verbouwing die het kasteel een zo symmetrisch mogelijke gestalte gaf, maar het
exterieur in wezen niet veranderde.
Als produkt van bovenstaande bouwgeschiedenis is het kasteel uitwendig een karakteristiek toonbeeld van de
overgang van levendige naar strakke architectuur die in de jaren rond 1630 op gang kwam: strak wegens de
afwezigheid van torens en topgevels en de toepassing van schilddaken, maar nog levendig door de geblokte
ontlastingsbogen boven de vensters, de vele dakkapellen met puntige dakjes en drie ronde, met natuurstenen
ringen versierde en door uivormige ijzeren bekroningen gedekte schoorstenen. Voor- en achtergevel bevatten
geblokte zandstenen poortjes uit 1631, waarvan het laatste met weglating van zijn fronton is overgebracht uit de
muur die tot 1717 het voorplein afsloot.
Inwendig bevat het kasteel opmerkelijke interieurs uit verschillende perioden, o.a. de beschilderde balkenplafonds
en de kunstig gemetselde poortjes in voorhal en trappehuis uit omstreeks 1631, de Grote Zaal met betimmeringen
en stucplafonds uit omstreeks 1717, waarschijnlijk naar ontwerp van Daniel Marot Sr., de na 1880 uit Zeeland
overgebrachte betimmeringen uit het midden van de 18e eeuw in de zgn. Oosterlandse kamer, een neogotisch
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portaaltje met stucgewelf uit het midden van de 19e eeuw, uit welke tijd ook het behang en de bijbehorende
stoffering met vegetatief patroon in de zgn. Blauwe logeerkamer dateren.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats
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Monumentnummer*: 46976
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

8 december 1989

Kadaster deel/nr:

8908/29

Complexnummer

Complexnaam

46974

Duivenvoorde

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Voorschoten

Voorschoten

Zuid-Holland

Straat*

Nr*

Laan van Duivenvoorde

4

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

2252 AK

Voorschoten

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

VOORSCHOTEN

B

2067

Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
TERRAS MET AANSLUITENDE BRUGGEN. Toegangsweg naar het kasteel, omstreeks 1840 naar een uit 1839
daterend ontwerp van de Engelse architect Thomas J. Donaldson aangelegd in de vorm van een terras voor de
voorgevel en twee te weerszijden aansluitende bruggen met drie bogen elk.
Bruggen en keermuur van het terras van baksteen, de laatste voorzien van drie verdiept liggende lagen. Zandstenen
afdekplaten waarop in Engeland vervaardigde gietijzeren leuningen tussen vierkante zandstenen sokkels, geplaatst
boven naar voren springende gedeelten in de brug- en terrasmuren en bekroond door 16 gebeeldhouwde
zandstenen vazen in de trant van Daniel Marot (XVIIIa) waarschijnlijk afkomstig uit de formele parkaanleg.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Monumentnummer*: 46977
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

8 december 1989

Kadaster deel/nr:

8908/29

Complexnummer

Complexnaam

46974

Duivenvoorde

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Voorschoten

Voorschoten

Zuid-Holland

Straat*

Nr*

Laan van Duivenvoorde

4

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

2252 AK

Voorschoten

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

VOORSCHOTEN

B

2066

Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
TOEGANGSBRUG AAN ACHTERZIJDE van het kasteel. Boogbrug met convex naar buiten buigende hoofden, voor de
restauratie (1958-1963) in de vormen van het 3e of 4e kwart van de 19e eeuw, maar bij de restauratie vernieuwd
in 18e-eeuwse geest en toen voorzien van ijzeren balusterleuningen waarvoor twee natuurstenen vazen op dito
sokkels.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Monumentnummer*: 46978
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

8 december 1989

Kadaster deel/nr:

8908/29

Complexnummer

Complexnaam

46974

Duivenvoorde

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Voorschoten

Voorschoten

Zuid-Holland

Straat*

Nr*

Veurseweg

290

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

2252 AJ

Voorschoten

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

VOORSCHOTEN

B

961

VOORSCHOTEN

B

2070

VOORSCHOTEN

B

2087

VOORSCHOTEN

B

7490

VOORSCHOTEN

B

4643

VOORSCHOTEN

B

8542

VOORSCHOTEN

B

2082

VOORSCHOTEN

B

4642

VOORSCHOTEN

B

4649

VOORSCHOTEN

B

2065

VOORSCHOTEN

B

1398

VOORSCHOTEN

B

2069

VOORSCHOTEN

B

2062

VOORSCHOTEN

B

9456

VOORSCHOTEN

B

2091

VOORSCHOTEN

B

2081

VOORSCHOTEN

B

7489

VOORSCHOTEN

B

4638

VOORSCHOTEN

B

965

VOORSCHOTEN

B

2066

VOORSCHOTEN

B

964

Appartement
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Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

VOORSCHOTEN

B

970

VOORSCHOTEN

B

1374

VOORSCHOTEN

B

4641

VOORSCHOTEN

B

968

VOORSCHOTEN

B

1386

VOORSCHOTEN

B

967

VOORSCHOTEN

B

2093

VOORSCHOTEN

B

971

VOORSCHOTEN

B

1401

VOORSCHOTEN

B

10766

VOORSCHOTEN

B

2088

VOORSCHOTEN

B

962

VOORSCHOTEN

B

1394

VOORSCHOTEN

B

1399

VOORSCHOTEN

B

1381

VOORSCHOTEN

B

1400

VOORSCHOTEN

B

2079

VOORSCHOTEN

B

10765

VOORSCHOTEN

B

1396

VOORSCHOTEN

B

1397

VOORSCHOTEN

B

4646

VOORSCHOTEN

B

2064

VOORSCHOTEN

B

4647

VOORSCHOTEN

B

8541

VOORSCHOTEN

B

2068

VOORSCHOTEN

B

10764

VOORSCHOTEN

B

2063

VOORSCHOTEN

B

2080

VOORSCHOTEN

B

969

VOORSCHOTEN

B

1048

VOORSCHOTEN

B

11396

VOORSCHOTEN

B

1046

VOORSCHOTEN

B

4645

VOORSCHOTEN

B

2097

VOORSCHOTEN

B

10878

VOORSCHOTEN

B

963

VOORSCHOTEN

B

10516

VOORSCHOTEN

B

2090

Appartement
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Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

VOORSCHOTEN

B

2083

VOORSCHOTEN

B

4640

VOORSCHOTEN

B

4639

VOORSCHOTEN

B

9552

VOORSCHOTEN

B

8540

VOORSCHOTEN

B

4644

VOORSCHOTEN

B

1395

VOORSCHOTEN

B

2085

VOORSCHOTEN

B

9859

VOORSCHOTEN

B

1024

VOORSCHOTEN

B

11397

VOORSCHOTEN

B

1047

Appartement

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
PARKAANLEG. Park van forse afmetingen, waarvan het karakter wordt bepaald door de in de jaren rond 1840 tot
stand gekomen aanleg in rijpe, grootschalige landschapsstijl, in het bijzonder gekenmerkt door de uit lange, strakke
curven gevormde omtrek van de bospartijen.
Het park bestaat uit een van wandelpaden voorzien "binnen- of wandelpark", in oppervlakte ongeveer
overeenkomend met het oorspronkelijke, in zijn uiteindelijke vorm uit omstreeks 1717 daterende park in formele
stijl, en een "buitenpark", eerst omstreeks 1840 tot stand gebracht door de aankleding van zuiver agrarische
terreinen met parkelementen in landschapsstijl. Vermoedelijk eerst omstreeks 1879 is de kwekerij langs de oprijlaan
in haar huidige vorm gebracht. Na de Tweede Wereldoorlog tenslotte is op het terrein van de voormalige moestuin
een nieuwe tuin in formele trant aangelegd.
De compositie van het park wordt bepaald door twee uit open ruimten gevormde hoofdassen: In het binnenpark is
dit de door een waterpartij geaccentueerde diagonaal, waarvan het hoofdgebouw het draaipunt vormt; van de
voorgevel van dit laatste gaat frontaal de as uit die de eveneens door een waterpartij begeleide hoofdruimte van het
buitenpark draagt.
Het park bevat de volgende elementen van historische aanleg:
In het buitenpark:I. ----- De open ruimten, aangelegd als weiland, gevormd en geleed door middel van de onder III.
en IX. te noemen bospartijen en gestoffeerd met de onder VII. te vermelden boomgroepen, zoals op de aanleg- en
structuurkaart is aangegeven. Zij zijn gelegen tussen het binnenpark en de spoorlijn Den Haag-Leiden enerzijds en
de Veurseweg anderzijds. De weilanden worden doorsneden door om waterhuishoudkundige redenen aangelegde
kavelsloten.
II. ---- De oprijlaan, in een lichte curve lopend van de Veurseweg via het in 1941 hierheen verplaatste inrijhek van
de naburige voormalige buitenplaats Rozenburg tot de brug over de binnenste ringsloot van het binnenpark. De laan
is aangelegd met een beplanting van zomereiken (Quercus robur); ter hoogte van het in 1879 gebouwde Jagershuis
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echter is de laan, vermoedelijk op een later tijdstip, beplant met gewone platanen (Platanus acerifolia) (N.B. Medio
1982 was deze beplanting met platanen slechts aan de buitenzijde van de laan aanwezig).
III. --- Bospartijen in het oostelijk deel van het buitenpark, op de aanleg- en structuurkaart aangeduid met de
letters A, B, C en D, dienende ter omlijsting van de centrale open ruimte en van doorkijken vanaf de oprijlaan in
zuidelijke en noordelijke richting en aangelegd in de vorm als aangegeven op genoemde kaart, met een beplanting
van zomereiken (Quercus robur) met onderbegroeiing: de partijen B en D zijn ten dele met beuken (Fagus sylvatica)
beplant. De bospartijen zijn grotendeels door sloten omgeven; D gaat over in het randbos van het binnenpark.
IV. ---- De zuidelijke toegangsweg, bij de aanleg van het buitenpark gevormd uit het westelijke deel van de
zuidelijke oprijlaan, de onder V. te noemen laan en een nieuwe verbindingsweg van die laan naar de Veurseweg,
een en ander als aangegeven op de aanleg- en structuurkaart.
V. ----- Een bij de aanleg van de onder IV. genoemde toegangsweg in zijn oude vorm gelaten deel van een reeds in
1680 bestaande, van de toenmalige zuidelijke oprijlaan aftakkende, recht op de boerderij Veurseweg 350
toelopende laan.
VI. Een waterpartij, bij de aanleg van het buitenpark gevormd uit de toen vergraven 18e-eeuwse vijver in de
oostelijke as van het kasteel en de eveneens vergraven, reeds in de 17e eeuw bestaande vaart naar de Veurseweg.
De vijver gaat over in de onder XII. te noemen binnenste ringsloot van het binnenpark.
VII. --- Een eiland in de onder VI. genoemde vijver, aangelegd met een gemengde bomenbeplanting, waaronder als
speciale accenten een bruine beuk (Fagus sylvatica "Atropunicea") en een gewone es (Fraxinus excelsior).
VIII. -- In de centrale open ruimte van het oostelijke deel van het buitenpark een stoffering in de vorm van twee
boomgroepen zonder onderbegroeiing, als aangegeven op de aanleg- en structuurkaart, beide in aanleg bestaande
uit zomereiken (Quercus robur), en tegen de oostelijke punt van de onder IX. te noemen kwekerij een beplanting
bestaande uit twee tamme kastanjes (Castanea sativa).
IX. ---- Een kwekerij, ook wel genaamd "de Leidse tuin", gelegen langs de noordelijke oever van de onder VI.
genoemde vijver en vermoedelijk voortgekomen uit een tegen 1717 op die plaats aangelegde boomgaard. De
huidige vorm en ommuring dateren vermoedelijk uit omstreeks 1879.
X. ----- Drie bospartijen in het westelijk deel van het buitenpark, waarvan een grotendeels omgeven door een sloot
zoals aangegeven op de aanleg- en structuurkaart. Zij zijn aangelegd met een beplanting van zomereiken (Quercus
robur) met onderbegroeiing.
XI. ---- Het binnen de grenzen van het te beschermen gebied gelegen deel van de Dobbewatering. Deze is ter
gelegenheid van de aanleg van de spoorlijn (tegen 1843) met gebruikmaking van reeds bestaande waterlopen, zoals
de Molensloot, verlegd, waarbij de nieuw gegraven gedeelten een golvend tracé verkregen in de trant van de
landschapsstijl. In het noorden vormt de Dobbewatering de grens van het in die jaren daar ter plaatse uitgebreide
binnenpark.
In het binnenpark:XII. --- De waterlopen, die als overblijfsels van het grachten- en slotenstelsel rondom het
vroegere park in formele trant thans als ringsloten de grens markeren tussen het binnen- en het buitenpark en
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tevens tussen bos en weiland. In de oostelijke hoek zijn het drie parallel naast elkaar liggende waterlopen.
XIII. -- De waterpartij, die tussen de westelijke en zuidelijke der onder XII. genoemde ringsloten als een slingerende
'beek' de onder XVII. te vermelden ruimte begeleidt, vervolgens in een slingerend beloop de zuidelijke ringsloot in
zich opneemt maar spoedig weer daarvan aftakt om de onder XVI. te noemen diagonale open ruimte te begeleiden,
waarbij zij zich, rondom het hoofdgebouw en nogmaals meer naar het noorden, tot vijvers verbreedt, waarna zij
tegenover de Dobbewatering weer in de ringsloot uitmondt.
XIV. --- Een in de noordelijke der onder XIII. vermelde vijvers gelegen eiland, aangelegd met een bomenbeplanting.
XV. --- Twee uit de 18e-eeuwse formele aanleg overgebleven lanen in de oostelijke hoek van het binnenpark:a. De
zuidelijke arm van de laan die tussen de buitenste der onder XII. genoemde ringsloten was gelegen, welke laan
tussen 1960 en 1970 is verlengd tot de Horstlaan. Deze laan is aangelegd met een enkelvoudige bomenbeplanting
(N.B. Medio 1982 was beplanting langs het gedeelte tussen de ringsloot en de Horstlaan niet aanwezig).
b. De noordelijke helft van de Dwarslaan waarop in de formele aanleg de beide oprijlanen uitkwamen. Van deze laan
is het vanouds bredere zuidelijke, uit de 17e eeuw daterende gedeelte (tussen het bouwhuis en de ingang van de
onder XXIII. te noemen voormalig moestuin) voorzien van een dubbele laanbeplanting, bestaande uit beuken (Fagus
sylvatica) wat betreft de binnenrijen en uit zomereiken (Quercus robur) wat betreft de buitenrijen (N.B. Medio 1982
was genoemde beplanting slechts ten dele aanwezig). Het uit de 18e eeuw daterende smallere gedeelte van de laan,
dat langs genoemde moestuin ligt, is aangelegd met een enkelvoudige beplanting van beuken (Fagus sylvatica)
(N.B. Medio 1982 was deze beplanting niet aanwezig).
XVI. --- De diagonaal gerichte, van als doorkijken fungerende uitlopers in diverse richtingen voorziene, centrale
open ruimte, gevormd en geleed door middel van de onder XVIII. en XIX. te noemen bossen en bospartijen,
aangelegd als grasveld en gestoffeerd met boomgroepen en solitairen als vermeld onder XX. en XXI. (N.B. Medio
1982 was de door bomen "versluierde" doorkijk uit het hoofdgebouw in zuidelijke richting dichtgegroeid en waren de
ruimten rondom de onder XIX. te noemen bospartijen F en G dichtgeplant).
XVII. -- De open ruimte van slingerend beloop, die dient als 'dal' voor het beekvormige deel van de onder XIII.
genoemde waterpartij en die wordt gevormd door middel van de westelijke der onder XVIII. te vermelden bossen.
XVIII. - De bossen, onder meer dienende ter vormgeving van de onder XVI. genoemde open ruimte en tot stand
gebracht met gebruikmaking van delen van de uit de formele aanleg afkomstige beplanting van beuken (Fagus
sylvatica) op het vroegere voorplein.
XIX. --- Bospartijen, op de aanleg- en structuurkaart aangegeven met E, F en G, dienende ter geleding van de onder
XVI. genoemde open ruimte. Zij zijn aangelegd met een beplanting van zomereiken (Quercus robur) met
onderbegroeiing (N.B. Medio 1982 waren de ruimten om- en tussen F en G dichtgeplant).
XX. ---- Twee boomgroepen zonder onderbegroeiing in de onder XVI. genoemde open ruimte, op de aanleg- en
structuurkaart aangegeven met de letters H en I, dienende ter stoffering van deze ruimte. Hiervan bestaat de groep
H in aanleg uit zomereiken (Quercus robur) en groep I uit beuken (Fagus sylvatica).
XXI. --- Ter omlijsting van een zitje aan de oever van de zuidelijke ringsloot zijn in aanleg vier Hollandse linden
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(Tilia vulgaris) geplant.
XXII. -- Solitair of in bosranden zijn in het binnenpark voorts als blikvanger of kleuraccent in de historische aanleg
bomen geplant van de volgende soorten, zoals op de aanleg- en structuurkaart aangegeven: beuk (Fagus sylvatica),
bruine beuk (Fagus sylvatica "Atropunicea"), acacia (Robinia pseudoacacia), gewone es (Fraxinus excelsior),
paardekastanje (Aesculus hippocastanum), gewone plataan (Platanus acerifolia), taxus (Taxus baccata en Taxus
baccata c.v. "Adpressea") en zomereik (Quercus robur).
XXIII. - De ten dele door een omheining en ten dele door een muur omgeven, via twee hekken toegankelijke open
ruimte, in de 18e eeuw in de oostelijke hoek van het park als moestuin aangelegd op het terrein van een tevoren
hier aanwezige boerderij.
XXIV. -- De op de aanleg- en structuurkaart aangegeven wegen en paden, tesamen onder meer de "kleine" en de
"grote rondwandeling" vormend, waarvan de eerste over twee uit de tijd van de aanleg stammende, als blikpunt en
blikvanger belangrijke bruggen leidt (de brug en de vlotbrug over de vijver). Van de grote wandeling, die in het
zuiden de onder XIII. genoemde waterpartij oversteekt, leidt in het noorden om deze waterpartij heen (N.B. Dit
laatste traject was medio 1982 niet meer in gebruik en nauwelijks meer in het terrein herkenbaar). De toegangsweg
via de brug over de Dobbewatering uit de richting Wassenaar is ten dele aangelegd met een laanbeplanting van
zomereiken (Quercus robur).

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Historische aanleg
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Monumentnummer*: 46979
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

8 december 1989

Kadaster deel/nr:

8908/29

Complexnummer

Complexnaam

46974

Duivenvoorde

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Voorschoten

Voorschoten

Zuid-Holland

Straat*

Nr*

Veurseweg

290

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

2252 AJ

Voorschoten

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

VOORSCHOTEN

B

2085

Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
HOOFDINRIJHEK. IJzeren hekvleugels met spijlen, afkomstig van de verdwenen buitenplaats Rozenburg onder
Voorschoten. Hier in de oude vorm herbouwde vierkante bakstenen pijlers, bekroond door zandstenen "torens",
gevormd als schaakstukken (18e eeuw).

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 26 april 2019

Functie

Pagina: 14 / 32

Monumentnummer*: 46980
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

8 december 1989

Kadaster deel/nr:

8908/29

Monumentnaam**
Jagershuis
Complexnummer

Complexnaam

46974

Duivenvoorde

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Voorschoten

Voorschoten

Zuid-Holland

Straat*

Nr*

Laan van Duivenvoorde

1

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

2252 AK

Voorschoten

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

VOORSCHOTEN

B

2086

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
JAGERSHUIS. Huis op T-vormige plattegrond, gebouwd in Nederlandse neo-renaissancestijl in bak- en natuursteen,
met drie trapgevels waarin smeedijzeren sierankers, siermetselwerk in het omlopende fries en in de boogvelden van
de topgevelvensters, ongeverfde kruiskozijnen met roedenverdeling en dakkapellen met versierde loden piroens.
Stichtingssteen met opschrift C.S. (= Cornelia Steengracht) 29-7-1879.
Tegen de achterzijde van het huis een loods onder lessenaardak, grotendeels van hout, maar met "ingevulde"
bakstenen muurtjes.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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Monumentnummer*: 46981
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

8 december 1989

Kadaster deel/nr:

8908/29
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Duivenvoorde

Woonplaats*
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Provincie*
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Zuid-Holland
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1

Toev.*
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Woonplaats*
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2252 AK

Voorschoten

Bij
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Kad. object*

VOORSCHOTEN

B

2088

VOORSCHOTEN

B

2087

Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
TUINMUREN VAN DE KWEKERIJ genaamd "de Leidse tuin". Bakstenen muren met steunberen (3e of 4e kwart 19e
eeuw).

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Monumentnummer*: 46982
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

8 december 1989

Kadaster deel/nr:
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Complexnummer

Complexnaam

46974

Duivenvoorde

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Voorschoten
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Zuid-Holland
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Nr*

Laan van Duivenvoorde

1

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

2252 AK

Voorschoten

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

VOORSCHOTEN

B

2087

Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
HEK IN NOORDELIJKE TUINMUUR VAN DE KWEKERIJ genaamd "de Leidse tuin". IJzeren hek tussen bakstenen
pijlers (3e of 4e kwart 19e eeuw).

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Monumentnummer*: 46983
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

8 december 1989

Kadaster deel/nr:

8908/29
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Complexnaam

46974
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1

Toev.*
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Woonplaats*

Situering
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Voorschoten

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

VOORSCHOTEN

B

2081

Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
BOTENHUIS aan de oostelijke ringsloot. Brede, met pannen gedekte kap, rustend op bakstenen (ten dele in beton
vernieuwde) poeren. Voor- en achterzijde afgesloten door planken schotten (19e eeuw).

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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Monumentnummer*: 46984
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

8 december 1989

Kadaster deel/nr:
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Complexnummer
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46974

Duivenvoorde

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*
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Straat*

Nr*

Laan van Duivenvoorde

1
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2252 AK

Voorschoten

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

VOORSCHOTEN

B

4641

Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
BRUG OVER RINGSLOOT NABIJ JAGERSHUIS. Bakstenen boogbrug met natuurstenen afdekplaten en ijzeren
balusterleuningen. Boven de boogkruinen aan beide zijden stenen met het wapen van Duivenvoorde. Aansluitende
bakstenen keermuren. Overblijfsel uit de formele aanleg (1e kwart 18e eeuw).

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Monumentnummer*: 46985
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

8 december 1989

Kadaster deel/nr:
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Monumentnaam**
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Complexnummer

Complexnaam

46974

Duivenvoorde
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Gemeente*

Provincie*

Voorschoten
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Kad. object*
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Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
BOERDERIJ "ZUID-HOEVE". Alleen overgebleven woongedeelte van een in de kern 16e-eeuwse boerderij van het
type met dwarsvleugel waarin kelder en opkamer, in 1952 verbouwd tot villa.
Niet zozeer van belang uit het oogpunt van de architectuur, die alleen aan de oorspronkelijke voorzijde (oostzijde)
nog herinnert aan de toestand voor de verbouwing, maar als blikvanger in de doorkijk vanaf de oprijlaan tussen de
bospartijen B en C door naar het noorden.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)
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Monumentnummer*: 46986
Status:
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Inschrijving register*:
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Kad. object*

VOORSCHOTEN
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8541

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
VOORMALIG DIENSTGEBOUW. Overgebleven, oostelijk gelegen bouwhuis van een paar, dat te weerszijden van een
hek het voorplein van de formele parkaanleg afsloot. Bakstenen gebouw onder tentdak (XVIIIa; wat betreft de
gevelindelingen in recente tijd zeer sterk gewijzigd).

Hoofdcategorie

Subcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)
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VOORSCHOTEN
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Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
MUUR VAN DE VOORMALIGE MOESTUIN. Bakstenen muur waarin een korfbogig poortje (19e eeuw of ouder).

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
OMHEINING VAN DE VOORMALIGE MOESTUIN. Omheining bestaande uit staande planken en dwarsregels die door
op geregelde afstanden geplaatste stenen palen steken (19e eeuw).

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
ZUIDER HEK VAN DE VOORMALIGE MOESTUIN. Vierkante bakstenen pijlers met inspringende hoeken en
natuurstenen dekplaten. IJzeren hekvleugels met spijlen, thans direct aan de pijlers gehangen, zodat zij niet meer
kunnen sluiten; de vaste tussenvleugeltjes ontbreken. (18e eeuw).

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Appartement
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Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
OOSTER HEK VAN DE VOORMALIGE MOESTUIN. Vierkante bakstenen pijlers met inspringende hoeken en
natuurstenen dekplaten. Smalle vaste ijzeren hekvleugels tegen de pijlers en draaiende grote hekvleugels, aan de
vaste gehangen, alle met spijlen (18e eeuw).

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Rijksmonumentomschrijving**
STAL-KOETSHUIS. Bakstenen pand onder schilddak (18e eeuw, maar bij de restauratie in 1963 sterk gewijzigd).
Deur- en vensteropeningen en dakkapel in huidige vorm en plaats daterend van de restauratie.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 26 april 2019

Functie

Pagina: 26 / 32

Monumentnummer*: 46992
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

8 december 1989

Kadaster deel/nr:

8908/29

Complexnummer

Complexnaam

46974

Duivenvoorde

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Voorschoten

Voorschoten

Zuid-Holland

Straat*

Nr*

Laan van Duivenvoorde

2

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

2252 AK

Voorschoten

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

VOORSCHOTEN

B

8543

Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
ACHTERMUUR VAN EEN VOORMALIGE KAS op het erf van de tuinmanswoning. Bakstenen muur, in de kop voorzien
van een stichtingssteen met het opschrift C.M.S. (= Cornelia Maria Steengracht) 1842.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Rijksmonumentomschrijving**
TUINMANSWONING. Langgerekt huis onder zadeldak met een wolfeind, met westelijke aanbouw (18e eeuw,
gewijzigd 19e eeuw en, vooral wat betreft de aanbouw, bij de restauratie van 1958/63).
Noordelijke topgevel met vlechtingen en 12-ruitsschuifvenster, opkamer met tweelicht. Zuidelijke topgevel afgeknot,
eveneens voorzien van een 12-ruitsschuifvenster. Oostgevel (1e helft 19e eeuw) met twee deuren, zeven vensters
met 8-ruitsschuifvensters en een blind venster.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 26 april 2019
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Monumentnummer*: 46995
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

8 december 1989

Kadaster deel/nr:

8908/29

Complexnummer

Complexnaam

46974

Duivenvoorde

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Voorschoten

Voorschoten

Zuid-Holland

Straat*

Nr*

Laan van Duivenvoorde

2

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

2252 AK

Voorschoten

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

VOORSCHOTEN

B

8540

VOORSCHOTEN

B

8543

Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
BIJGEBOUWEN TEN OOSTEN VAN TUINMANSWONING. Gebouwencomplex (19e eeuw of ouder) van onregelmatige
samenstelling. De zuidelijke gevel is voorzien van lisenen, die boven de dakrand als vierkante pijlers zijn
doorgetrokken, en van rondboognissen waarin naar believen vensters en/of deuren zijn geplaatst.
Tegen deze gevel een ten dele houten kas.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 26 april 2019
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Monumentnummer*: 46996
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

8 december 1989

Kadaster deel/nr:

8908/29

Complexnummer

Complexnaam

46974

Duivenvoorde

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Voorschoten

Voorschoten

Zuid-Holland

Straat*

Nr*

Laan van Duivenvoorde

4

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

2252 AK

Voorschoten

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

VOORSCHOTEN

B

8543

VOORSCHOTEN

B

2068

VOORSCHOTEN

B

2064

Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
BRUG OVER DE VIJVER ten zuiden van het kasteel. Platte brug met houten wegdek op ijzeren dragers. Bakstenen
bruggehoofden met natuurstenen afdekplaten en natuurstenen bekledingen op de vier hoeken, waarboven vier
sokkelachtige natuurstenen pijlers. IJzeren leuningen die aan de uiteinden een zo bedoelde "afgeknapte" indruk
maken. Ontwerp omstreeks 1839.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 26 april 2019
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Monumentnummer*: 46997
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

8 december 1989

Kadaster deel/nr:

8908/29

Complexnummer

Complexnaam

46974

Duivenvoorde

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Voorschoten

Voorschoten

Zuid-Holland

Straat*

Nr*

Laan van Duivenvoorde

4

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

2252 AK

Voorschoten

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

VOORSCHOTEN

B

2066

Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
VLOTBRUG OVER DE VIJVER ten noorden van het hoofdgebouw. Houten brugdek, oorspronkelijk hangend, thans op
paaltjes geplaatst. IJzeren leuningen met het silhouet van een schip (omstreeks 1840).

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 26 april 2019
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Monumentnummer*: 46998
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

8 december 1989

Kadaster deel/nr:

8908/29

Complexnummer

Complexnaam

46974

Duivenvoorde

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Voorschoten

Voorschoten

Zuid-Holland

Straat*

Nr*

Laan van Duivenvoorde

4

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

2252 AK

Voorschoten

Tegenover

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

VOORSCHOTEN

B

4936

VOORSCHOTEN

B

2064

VOORSCHOTEN

B

9456

Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
BRUG OVER DE DOBBEWATERING. Brug met houten wegdek op ijzeren dragers, bakstenen bruggehoofden met
natuurstenen banden en gietijzeren leuningen, met a-jour "balusters" tussen vierkante bakstenen pijlers met
natuurstenen afdekplaten (3e/4e kwart 19e eeuw).

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 26 april 2019
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