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Omschrijving van het complex
In structuur en deels in detail gaaf bewaarde RECREATIEPARK EN VOORMALIGE HISTORISCHE BUITENPLAATS TE
WERVE met HOOFDGEBOUW (1), HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG (2), ORNAMENTEN (3), DUIVENTOREN (4),
ORANJERIE (5), TUINMUUR (6), BOTENHUIS (7), POMPHUISJE (8), BRUG MET HEKPIJLERS (9), PORTIERSWONING
(10).
Binnen de bebouwde kom van Rijswijk ten zuiden van de Vredenburchweg ligt de historische buitenplaats Te Werve,
die in 1281 voor het eerst werd vermeld. Te Werve maakt deel uit van een reeks kastelen die in de middeleeuwen
op de rand van een strandwal werden gesticht, onder andere Blotinghe, Steenvoorde en Den Burg. In 1448 werd het
inmiddels vervallen huis Te Werve door de Graaf van Holland in leen gegeven aan ridder Jan Ruychrok, die
verschillende belangrijke posten bekleedde en behoorde tot één van de rijkste ingezetenen van het land. Deze
bouwde een kasteel met voorburcht en breidde het grondbezit uit. Naast het recht van zwanendrift bezat het goed
ook het recht van duivenslag, waaraan de duiventoren uit cira 1450 herinnert. Op de kaart van Jacob van Deventer
(1558) staat Te Werve schematisch weergegeven net buiten het dorp Rijswijk. Op de kaart van Floris Balthasars
(1611) is het omgrachte kasteel te zien, welke middels een rechte laan vanaf de Vredenburchweg aan de oostzijde
toegankelijk was.
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In de zeventiende eeuw werd het kasteel gemoderniseerd, waarbij in de archiefstukken de architect Pieter Post
wordt genoemd. Vermoedelijk werd tegelijkertijd de parkaanleg in formele stijl aangelegd met een sterrenbos en
rechthoekige compartimenten, zoals de kaart van Kruikius uit 1712 aangeeft. De oprijlaan werd iets naar het oosten
verlegd, overeenkomend met de huidige situatie. Tekeningen en afbeeldingen uit deze tijd tonen een carré-vormig
gebouw met een poortvleugel aan de oostzijde, twee woonvleugels aan de noord- en westzijde, een muur aan de
zuidzijde en een toren op de noordwesthoek. In de loop van de achttiende eeuw werden de oost- en de zuidgevel
afgebroken. Uit archeologisch onderzoek blijkt de oorspronkelijke vorm van het kasteel en het voorplein met
bebouwing, keermuren en watertrap naar de gracht duidelijk te traceren. Vanuit het huis liepen twee zichtassen,
één naar de Sint Jacobskerk te Den Haag en één naar de toren van de Oude Jan te Delft. Op deze laatst genoemde
bezat de Heer van Te Werve een servituut. Dit recht is in 1954 afgeschaft om uitbreiding van Rijswijk mogelijk te
maken.
In het eerste decennium van de negentiende eeuw vinden de eerste veranderingen van de aanleg in landschapsstijl
plaats, die staan aangegeven op de kadastrale minuut (1812).
Tussen 1908 en 1910 werd voor zandwinning een grote waterpartij 'de put' gegraven. Vanaf 1922 transformeert Te
Werve van particuliere buitenplaats tot 'ontspannings- en recreatiepark' voor de medewerkers van een grote
Nederlandse onderneming. Als zodanig is Te Werve een belangrijk historisch voorbeeld van een ontspanningsoord en
recreatiepark van zo'n soort onderneming uit circa 1925-1930. Typologisch is Te Werve verwant met grotere
stadsparken, waarin een recreatievijver (meestal roeivijver) een vast onderdeel vormt.
Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding van de
onderdelen aangegeven. De omgrenzing wordt bepaald door de Van Vredenburchweg aan de noordwestzijde en de
Generaal Spoorlaan aan de zuidoostzijde. De andere beide zijden worden bepaald door de rondwandeling rond 'de
put' en de parkaanleg en door het open veld (sierweide) in de noordelijke hoek.
De niet-genoemde bouwkundige onderdelen -waaronder het zwembad- zijn voor de bescherming van ondergeschikt
belang.
Waardering van het complex
Het RECREATIEPARK EN VOORMALIGE HISTORISCHE BUITENPLAATS TE WERVE is van algemeen cultuur-,
architectuur- en tuinhistorisch belang:
- vanwege de ouderdom;
- als onderdeel van de reeks buitenplaatsen in Rijswijk, waarvan Te Werve vrij gaaf bewaard is gebleven;
- vanwege het in oorsprong middeleeuwse hoofdgebouw, dat in de loop van de eeuwen zijn huidige vorm heeft
verkregen;
- vanwege de ouderdom en zeldzaamheidswaarde van de gemetselde duiventoren;
- vanwege de 19de-eeuwse aanleg in landschapsstijl;
- vanwege de zandvijver 'de put' die in de aanleg is opgenomen en functoneert als recreatie (roei)vijver;
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- vanwege de intergratie van het recreatieve aspect binnen de parkaanleg van de buitenplaats, waarvoor vanaf het
begin van de twintigste eeuw verschillende elementen, zoals de rondwandeling om de put en het botenhuis, tot
stand zijn gebracht;
- vanwege de visuele samenhang tussen de complexonderdelen.
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Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW (Te Werve).
Witgepleisterd, onderkelderd hoofdgebouw in oorsprong daterend uit de 15de eeuw, met mogelijk in de
noordwesthoek 13de-eeuws muurwerk. Het op L-vormige grondslag opgetrokken pand bestaat uit twee bouwlagen
onder een met leien (oorspronkelijk Oudhollandse pannen) gedekt schilddak. Het schilddak is na de brand in 1963
afgeplat en voorzien van dakramen. In 1955 en tussen 1981-1982 is het hoofdgebouw gerestaureerd.
In de noordwesthoek van de vleugels staat een toren op vierkante grondslag voorzien van schijnvoegen en een
wijzerplaat. De toren is in 1826 gehalveerd en bekroond door een ijzeren balustrade. Rechts van de toren is in 1910
een rechthoekige aanbouw met een getoogde dubbele toegangsdeur opgetrokken, waardoor de toren in de
gevelwand is opgenomen. De aangrenzende serre dateert uit 1954 en vervangt een gietijzeren serre uit het begin
van de negentiende eeuw, de huidige serre is voor de bescherming van ondergeschikt belang. De gevels van de
toren en hoofdingang hebben vensters met roedenverdeling deels voorzien van glas-in-lood. De kopse gevel van de
westvleugel heeft een driezijdig erker, die oorspronkelijk boven de gracht hing (zie aquarel D. Gevers, 1824) en
thans op de grond rust. De erker wordt bekroond door een ijzeren balustrade van het balkon, waarop een dubbele
deur met bovenlicht opent. Voor de erker ligt een terras uit 1910.
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De westgevel toont een zeer onregelmatige aanblik met keukenuitbouwen en verschillende typen vensters. De gevel
is voorzien van twee luidklokken: een herenklok met de inscriptie 'Soli Deo Gloria 1729' om de landheer te
waarschuwen en een kleiner luidklokje voor het personeel. De zes traveeën brede noordgevel kent een
symmetrische opbouw van een tweeruits souterrainvenster en twee boven elkaar geplaatste zesruits vensters, de
middelste twee traveeën op de verdieping worden gevormd door balkondeuren aan een uitgebouwd balkon met
ijzeren balustrade.
Waardering
Het HOOFDGEBOUW (Te Werve) is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de bouwgeschiedenis met middeleeuwse oorsprong;
- vanwege de kenmerkende ligging binnen de aanleg in landschapsstijl;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Omschrijving onderdeel 2: HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot het recreatiepark en de voormalige
buitenplaats Te Werve.
Het oorspronkelijk rechthoekige, door sloten omgeven perceel ligt parallel aan de oost-west gerichte Van
Vredenburchweg en de zandvaart uit circa 1726. Het huis is toegankelijk via een in aanleg 18de-eeuwse oprijlaan
met sloot aan de oostzijde, die haaks op het huis staat en in de landschapsperiode een schuine vertakking naar het
huis heeft gekregen. In het begin van de 19de eeuw is de oriëntatie een halve slag gedraaid door het verleggen van
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de toegangspartij van het hoofdgebouw van de oost- naar de noordgevel. De aanleg in landschapsstijl uit dezelfde
tijd sloot hierbij aan door de realisatie van een brede zichtas in zuidelijke richting over het gazon en de weilanden,
thans een waterpartij 'de put'. In noordelijke richting is een brede zichtlaan uitgespaard.
Ten westen van de oprijlaan is het landschapspark gesitueerd, ten oosten van de oprijlaan ligt een open veld dat in
de 19de eeuw als sierweide deel uitmaakte van de aanleg en thans bij de functieverschuiving naar recreatiepark aan
het begin van de 20ste eeuw als sportterrein is ingericht.
In het vroeg-19de-eeuwse landschapspark is gebruik gemaakt van het reliëf van het oude duinlandschap. De
structuurbepalende elementen worden gevormd door de serpentinevormige beek en de tot vijverpartij vergraven
omgrachting (zie Kadastrale Kaart 1812). Langs de beek en vijver staan monumentale solitaire bomen waaronder
een Treurbeuk en een Tamme Kastanje. Vanaf de vijverpartij loopt een lusvormige waterloop rond een eilandje,
deze loop wordt voor het eerst op een plattegrond van de aanleg uit 1848 door S.W. van Noordaa aangeven. Op
deze kaart is tevens een fijnmazig lobbenvormig padenstelsel getekend, waarvan thans een groot deel verdwenen
is. De met beuken beplante gebogen laan aan de noordrand van het park is nog gaaf aanwezig. Het parkbos heeft
een groot aantal oude bomen. Ten zuiden van het huis heeft de aanleg een open karakter bepaald door het
lobbenvormige gazon voor het huis met enkele solitaire bomen, de duiventoren en een vrij zicht over de waterpartij.
'De put' die tussen 1908 en 1910 voor zandwinning is gegraven heeft het weidelandschap vervangen, maar het open
karakter is bewaard gebleven. Bij de zandafgraving is aan de zijde van de buitenplaats een sloot gevolgd, die met
een bocht om een kunstmatige verhoging in het landschap loopt (deze 'kaagberg' wordt in 1800 genoemd). Aan de
westzijde van de aanleg langs 'De put' loopt een oude weg, de Laan van Bode genaamd, die de boeren gebruikten
om bij de weilanden te komen.
Toen de buitenplaats in 1920 als clubhuis en recreatieterrein werd aangekocht, werd het buiten in gebruik genomen
als ontspanningsoord en recreatiepark. Hiervoor werd Te Werve met een botenhuis, tennisbanen en dergelijke voor
deze nieuwe bestemming ingericht.
Het rechthoekige terrein ten oosten van de duiventoren was ingericht als nuts- annex siertuin met kassen, stenen
bloembakken, een oranjerie en een tuinmuur. Thans herinneren alleen de oranjerie en tuinmuur aan deze functie.
Waardering
De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Te Werve is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de vroeg-19de-eeuwse aanleg in landschapsstijl waarbij gebruik is gemaakt van het oude duinlandschap
en waarbij de serpentinevormige waterloop en de vijverpartij karakteristiek elementen vormen;
- vanwege de visuele samenhang met de overige onderdelen van de buitenplaats;
- als voorbeeld van een ontspanningsoord en recreatiepark van een grote Nederlandse onderneming.
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Omschrijving onderdeel 3: ORNAMENTEN behorende tot recreatiepark en voormalige buitenplaats Te Werve.
Voor het huis bij het terras staan twee identieke 18de-eeuwse ornamenten, die bij de aanleg van het terras in 1910
hier zijn geplaatst.
Waardering
De ORNAMENTEN zijn van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ornamentele waarde;
- als karakteristiek onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de ensemblewaarde.
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Omschrijving onderdeel 4: DUIVENTOREN behorende tot recreatiepark en voormalige buitenplaats Te Werve.
Op vierkante grondslag opgetrokken bakstenen duiventoren in renaissance-stijl gebouwd met een circa 43 cm dikke
onderbouw van zogenaamde Rijswijkse steen uit circa 1450 en een circa 33 cm dikke bovenbouw vermoedelijk
daterend uit 1590, zoals de zandstenen gevelsteen aangeeft. De onderbouw van zachte lichtrode en gele steen is bij
een restauratie in 1969 met een halfsteens beschermlaag bekleed. De toren bestaat uit twee bouwlagen en een
duivenzolder onder een met rode pannen gedekt kruisvormig zadeldak. De vier gevels van de toren eindigen in een
voluutgevel waarin in piramidevorm de duivengaten zijn uitgespaard. In de noordwestgevel bevindt zich de
getoogde houten toegangsdeur met ijzerbeslag en links daarvan een venster. De gevels zijn voorzien van een
getoogd vensterlicht op de eerste verdieping en een kloosterkozijn op de tweede verdieping. In de zuidwestgevel
bevindt zich op de begane grond ook nog een kloosterkozijn.
Waardering
De DUIVENTOREN is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom in combinatie met de gaafheid;
- vanwege de hoge zeldzaamheidswaarde;
- vanwege de architectonische vormgeving met renaissance-elementen;

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 9 augustus 2022

Pagina:

- vanwege de functioneel-ruimtelijke samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Omschrijving onderdeel 5: ORANJERIE behorende tot recreatiepark en voormalige buitenplaats Te Werve.
Op rechthoekige grondslag gebouwde bakstenen oranjerie in oorsprong daterend uit het midden van de 18de eeuw
met een 19de-eeuws aanzien. In een verkoopakte uit 1807 wordt de oranjerie genoemd. Het pand bestaat uit één
bouwlaag onder een met Oud-Hollandse pannen gedekt zadeldak. De voorgevel is voorzien van een steekkapje in
het midden waarin een halfrond venster en daaronder een grote vensterpartij geflankeerd door een venster. Het
glas is vernieuwd. De noord- en westgevel zijn blind uitgevoerd met tegen de westgevel de diagonaal gemetselde
schoorsteen. In de top van de oostgevel is een luik met dubbele paneeldeuren en met ijzeren sluiting/beslag
aangebracht.
Waardering
De ORANJERIE is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de vormgeving;
- vanwege de ensemblewaarde;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de historische buitenplaats;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Omschrijving onderdeel 6: TUINMUUR behorende tot recreatiepark en voormalige buitenplaats Te Werve.
Aan de oostzijde van de moestuin en aan weerszijden van de oranjerie staat een 18de-of 19de-eeuwse tuinmuur
van handvorm baksteen geleed door pijlers bekroond door een natuurstenen geprofileerde afdekplaat. Toegang
tussen twee pijlers aan de rechterzijde. De muur aan de zuidzijde en de linker toegang zijn van latere datum en
voor de bescherming van ondergeschikte betekenis.
Waardering
De TUINMUUR is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de doelmatige vormgeving;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de ensemblewaarde.
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Omschrijving onderdeel 7: BOTENHUIS behorende tot recreatiepark en voormalige buitenplaats Te Werve.
Op rechthoekige grondslag opgetrokken botenhuis uit 1925, die in twee fasen naar achteren toe is verlengd en
thans in gebruik is als schuur. De houten loods staat op een betonnen plint waarop een houten opbouw onder een
zadeldak. De voorzijde heeft dubbele deuren met fraai vakwerk en een bovenlicht met roeden.
Waardering
Het BOTENHUIS is van algemeen belang:
- vanwege de architectonische vormgeving en materiaalgebruik;
- als gaaf voorbeeld van een botenhuis in een recreatiepark van een grote Nederlandse onderneming;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Omschrijving onderdeel 8: POMPHUISJE behorende tot recreatiepark en voormalige buitenplaats Te Werve.
Aan het water staat een houten pomphuisje uit circa 1915 (oorspronkelijk gebouwd als botenhuisje). Het huisje
staat op een bakstenen fundament waarop een houten opbouw onder een met rode pannen gedekt zadeldak
voorzien van een daklijst met makelaars. Vensters met luiken. De oorspronkelijke toogvormige doorgang op
waterniveau is dichtgemetseld.
Waardering
Het POMPHUISJE is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de historiserende vormgeving;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Omschrijving onderdeel 9: BRUG MET HEKPIJLERS behorende tot recreatiepark en voormalige buitenplaats Te
Werve.
Schuin over de gracht gebouwd in de lijn van de oprijlaan ligt een bakstenen boogbrug uit circa 1726 met
natuurstenen afdekplaten waarop een eenvoudige balustrade. Op de brug staan twee hekpijlers opgemetseld van
ruitvormige baksteen bekroond door een natuurstenen geprofileerde plaat. Tussen de pijlers een dubbel ijzeren
spijlenhek. Oorspronkelijk stonden vier pijlers op de brug, maar de voorste twee zijn aan het begin van de twintigste
eeuw afgebroken (alleen de bekroningen resteren).
Waardering
De BRUG MET HEKPIJLERS is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de architectonische vormgeving;
- vanwege de markering van de toegang tot de buitenplaats;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Omschrijving onderdeel 10: PORTIERSWONING behorende tot recreatiepark en voormalige buitenplaats Te Werve.
Aan het begin van de oprijlaan aan de Van Vredenburchweg staat een portierswoning uit het begin van de 20ste
eeuw gebouwd in historiserende stijl. Het op rechthoekige grondslag opgetrokken witgepleisterde pand bestaat uit
één bouwlaag onder een rieten wolfdak met bakstenen nokvorst. De drie-assige voorgevel, parallel aan de oprijlaan,
heeft centraal de toegangsdeur met daarboven een opgelicht halfrond dakschild. De gevels zijn voorzien van kruisen kloostervensters met luiken met een rondboog tracering in het bovenlicht.
Waardering
De PORTIERSWONING is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de beeldbepalende ligging aan de oprijlaan;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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