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LANDGOED DE HORSTEN
Inleiding
Het historische landgoed DE HORSTEN bestaat uit een samenstel van drie complexen historische buitenplaatsen te
weten EIKENHORST, TER HORST en RAAPHORST. De Horsten is op haar beurt onderdeel van een samenstel van
buitenplaatsen zoals De Paauw, Backershagen en Groot Haesebroek, die in de 19de eeuw onder leiding van mw.
A.P. Twent en met name Z.K.H. prins Frederik der Nederlanden zijn ontstaan. Ze liggen alle in de landgoederenzone
aan weerszijden van de Rijksstraatweg en lopen door tot aan de Veurseweg. Ze bevinden zich zowel binnen de
gemeentegrens van Wassenaar als van Voorschoten. Z.K.H. prins Frederik der Nederlanden (1797-1881), de tweede
zoon van koning Willem I, verwierf in 1838 de landgoederen Raaphorst en Ter Horst en in 1846 Eikenhorst. Het zijn
alle drie buitenplaatsen met een lange geschiedenis, die in het geval van Ter Horst en Raaphorst teruggaat tot de
Middeleeuwen. In opdracht van de prins werkte de Duitse architect C.E.A. Petzold (1815-1891) vanaf 1854 aan de
eenwording van de verschillende landgoederen door het gebruik van zichtassen en de aanleg van een zgn.
"Umfahrungsweg" langs de verschillende bezienswaardigheden en huizen van de afzonderlijke buitenplaatsen. Hij
maakte daarbij deels gebruik van de nog aanwezige formele elementen als vaarsloten en lanenstructuren. De
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bestaande vroeg-landschappelijke stijl van Zocher sr. en jr. werd door Petzold aangepast in een rijpere stijl.
Hierdoor ontstond één van de grootste 19de-eeuwse landschapsparken in ons land, die tevens een hoogtepunt
vormt in het oeuvre van Petzold, waarbij hij bovendien intensief samenwerkte met de eveneens uit Duitsland
afkomstige H.H.A. Wentzel. In dat opzicht is tevens sprake van een vrij omvangrijk en uniek samenwerkingsproject.
Op kleinere schaal is op vergelijkbare wijze de, eveneens in Wassenaar gelegen, buitenplaats Beukenhorst tot stand
gekomen.
Omschrijving
Het uitgestrekte circa 450 hectare grote landgoed ligt binnen de gemeentegrenzen van Wassenaar en Voorschoten,
tussen twee evenwijdig aan de Noordzee lopende strandwallen met daartussen een veenweidegebied met
afwateringssloten. Het gebied wordt globaal begrensd in het noordoosten door de Papeweg, het noordwesten door
de Rijkstraatweg, het zuidwesten door de weilanden en bossen nabij de Horst- en Voordelaan (de voormalige Laan
van Duivenvoorde of Duivenvoordse Weg) en door de Horstlaan, het zuidoosten door de Veurseweg en deels ook
door de spoorlijn. Het op Wassenaars grondgebied gelegen Raaphorst beslaat het noordelijke deel van het landgoed.
Ten zuidwesten ervan ligt Eikenhorst. Hierbij wordt de Horstlaan als scheiding gehanteerd. Het zuidoostelijk deel van
het landgoed ligt binnen de gemeentegrens van Voorschoten en omvat de buitenplaats Ter Horst. Het westelijk deel
is een door binnenduinen enigszins geaccidenteerd terrein, overwegend bestaande uit duinbossen (eik,beuk),
afgewisseld met enkele open gebieden, waar de landschappelijke aanleg het meest duidelijk herkenbaar is. Meer
naar het oosten liggen de uitgestrekte weilanden. Enkele, vooral noordoostelijk gelegen, met elkaar verbonden
broek(hakhout)bossen, vormen een verbinding met de bossen van Ter Horst. Het gedeelte ten zuidoosten van de
spoorlijn heeft weer een overwegend agrarisch karakter met weilanden. De oorspronkelijke Middeleeuwse rechte
verkavelingsstructuur is grotendeels gehandhaafd. De belangrijkste doorsnijding is de in ca. 1840 aangelegde
spoorlijn Leiden-Den Haag. Belangrijke historische verbindingsassen tussen beide strandwallen zijn de Horstlaan, de
Horst- en Voordelaan en de Papeweg.
Evenals de gehele binnenduinrand concentreert de bebouwing op de westelijke strandwal zich overwegend aan de
zuidoostrand van de strandwal, op de overgang van zand naar het lager gelegen veen. Ter Horst ligt op een
natuurlijke verhoging ofwel zandopduiking van een smalle strandwal.
Waardering
Het historische landgoed De Horsten is van algemeen belang vanwege de cultuur-, architectuur- en tuinhistorische
waarde als belangrijk voorbeeld van een compositorisch samenstel van drie in oorsprong oudere buitenplaatsen met
een historische bebouwing en beplanting die in de negentiende eeuw door Z.K.H. prins Frederik der Nederlanden
samengevoegd zijn tot één groot landgoed naar ontwerp door C.E.A. Petzold in de vorm van een omvangrijk park in
Landschapsstijl. Hiervan is de parkaanleg in hoofdlijnen goed bewaard gebleven met de, voor het oeuvre van de
tuinarchitect C.E.A. Petzold kenmerkende, rondwandelingen en beplanting. Tevens zijn de oudere 17de- en 18deeeuwse elementen met waterstructuren en padenpatronen op elk van de afzonderlijke buitenplaatsen voor een deel
nog herkenbaar bewaard gebleven.
Het historische landgoed De Horsten is van algemeen belang vanwege de ensemble- en landschappelijke waarde als
onderdeel van het omvangrijke bezit aan buitenplaatsen van Z.K.H. prins Frederik der Nederlanden, die door C.E.A.
Petzold tot één totaalconcept in Landschapstijl zijn samengevoegd, waarbij met name de zgn. "Umfahrungsweg" een
bindend element is. Tevens is het van belang als onderdeel van de omvangrijke landgoederenzone die zich uitstrekt
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aan weerszijden van de Rijksstraatweg tot aan de Veurseweg.
Het historische landgoed De Horsten is van algemeen belang vanwege de bijzondere plaats die het inneemt binnen
het oeuvre van een aantal vooraanstaande 19de-eeuwse architecten, met name die van C.E.A. Petzold en H.H.A.
Wentzel en van J.D. Zocher sr. en jr.
De verschillende gebouwde en landschappelijke elementen van het historische landgoed De Horsten zijn van
algemeen belang vanwege de architectuur- en tuinhistorische waarde als gave en representatieve voorbeelden uit
de betreffende periode van bouw of aanleg en vanwege hun onderlinge ruimtelijke en functionele relatie.
Gezien bovengenoemde cultuur-, architectuur en tuinhistorische waarden is sprake van grote zeldzaamheidswaarde.
COMPLEX RAAPHORST
Inleiding De HISTORISCHE BUITENPLAATS RAAPHORST met PARKAANLEG (R1), SCHIETHUIS met SCHIETDOEL
(R2), THEEKOEPEL (R3) RENTMEESTERSWONING (R4), BOTENHUIS, annex UITKIJKPOST (R5), twee
DIENSTWONINGEN (R6, R7), twee GRENSPALEN (R8, R9), TOEGANGSHEK (R10), IJSKELDER (R11), drie SCHUREN
(R12, R13, R14), een BRUG (R15) en een GRENSPAAL (16) maakt deel uit van het historische landgoed De Horsten.
Een onderdeel dat niet binnen de begrenzing van de buitenplaats valt doch wel een markant onderdeel van het
landgoed vormt, betreft de grenspaal van prinses Marie van Wied, die de grens markeert van het landgoed De
Horsten. De Horsten, waarvan eveneens de historische buitenplaatsen Ter Horst en Eikenhorst deel uitmaken, is op
haar beurt onderdeel van een samenstel van buitenplaatsen, die in de 19de eeuw onder leiding mr. A.P. Twent en
Z.K.H. prins Frederik der Nederlanden zijn ontstaan.
De huidige buitenplaats Raaphorst dankt zijn verschijningsvorm grotendeels aan veranderingen die in de late
achttiende en negentiende eeuw zijn doorgevoerd in parkaanleg en bebouwing. Het niet meer bestaande kasteel
Raephorst zou omstreeks 1238 gebouwd zijn door Kerstand van Raephorst of diens voorganger Dirk van Raephorst
(vermeld 1221-1227), wiens nageslacht uitstierf met Albregt van Raephorst. Na sloop en herbouw omstreeks 1420
van een kasteel met hoektorens, volgde uitbreidingen in de loop van de 15de, begin 16de eeuw en begin 17de
eeuw. Door het overlijden van Hendrik van Raephorst in 1650 stierf deze familietak in mannelijke lijn uit. Zijn
kleindochter Cornelia van der Mijle, gehuwd met baron Van Boetselaer tot Asperen, erfde Raaphorst en bouwde aan
het huis en verfraaide de tuin. Door geldnood gedwongen moesten haar twee dochters Raaphorst in 1711 laten
verloten, waardoor Raaphorst in het bezit kwam van een Engelse luitenant-generaal William Cadogon. Ook hij
investeerde in de buitenplaats en is mogelijk de opdrachtgever van het deels nog bestaande koetshuis (nu:
rentmeesterswoning). In 1783 werd Raaphorst aangekocht door mr. Adriaan Pieter Twent, die in 1770 ook reeds het
tegenoverliggende landgoed de Paauw had gekocht. Hij was burgemeester in Gouda. Nadat hij in 1808 was
benoemd tot directeur-generaal van Waterstaat, werd hij in de adelstand verheven en noemde hij zich voortaan Mr.
A.P. Twent van Raaphorst, Graaf van Roosenburg. Hij was als grootgrondbezitter zeer geïnteresseerd in landbouw
en veeteelt, deed o.a. onderzoek naar grondverbetering en veeziekten, wat leidde tot de uitvoer van diverse
projecten op zijn landgoed. Uit deze periode dateert o.a. de aanleg van de Seringenberg. Omstreeks 1800 liet hij
huis De Paauw ingrijpend verbouwen en kwam ook de eerste landschappelijke aanleg op De Paauw en Raaphorst tot
stand. Deze wordt toegeschreven aan J.D. Zocher sr. Op beide kwam een waterpartij. Voor het huis De Paauw
kwam een brede zichtas op het terrein van Raaphorst, zodat er visueel een verband werd gelegd tussen beide
landgoederen. Grillig gevormde waterpartijen vormden een belangrijk onderdeel van de vroege landschappelijke
aanleg, evenals de Seringenberg (1792) en een (inmiddels verdwenen) koepel in de zichtas van het huis. Na Twents
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dood in 1816 erfde Abraham Jacob Twent van Cortenbosch, de zoon van een nicht van Mr. A.P. Twent, De Paauw en
Raaphorst. Deze verkocht beide landgoederen in 1838 aan Z.K.H. prins Frederik der Nederlanden (1797-1881), de
tweede zoon van koning Willem I, die eveneens Ter Horst in zijn bezit kreeg. Omstreeks 1840 liet hij het kasteel
Raaphorst slopen. Enkele bouwfragmenten en een gevelsteen zijn ingemetseld in de nabijgelegen
rentmeesterswoning. De prins vergrootte zijn bezit in de jaren daarna onder meer met de buitenplaatsen Eikenhorst
(1845), Backershagen (1846) en tenslotte Groot Haesebroek (1854). Aanvankelijk was J.D. Zocher jr. werkzaam
voor de prins. Vanaf 1854 kreeg de Duitse tuinarchitect C.E.A. Petzold (1815-1891) opdracht te werken aan de
eenwording van de verschillende landgoederen door gebruik te maken van zichtassen en de aanleg van een
wegenplan, een zgn. 'Umfahrungsweg' langs de bezienswaardigheden en huizen in de verschillende parken. De
vroege landschappelijke stijl van Zocher sr. en jr. werd door Petzold aangepast in een rijpere stijl. Zo vergrootte hij
onder andere de reeds bestaande waterpartij in de noordhoek. Zijn voorkeur voor bloeiende heesters blijkt onder
andere uit de toepassing van rododendrons en het beplanten met seringen van de reeds bestaande heuvel. In
samenwerking met de Duitse architect H.H.A. Wentzel (1820-1889), die ook de verbouwing van De Paauw voor zijn
rekening nam, kwamen verschillende bouwwerken tot stand, waaronder enkele dienstwoningen, het botenhuis en
het schiethuis. Wentzel was van 1851 tot 1872 als architect in dienst van Prins Frederik; Petzold tot 1881, het jaar
dat de Prins overleed. Na de dood van Prins Frederik kwamen zijn bezittingen aan zijn jongste dochter prinses Marie
van Wied die in 1910 overleed. Uit haar nalatenschap heeft koningin Wilhelmina het landgoed gekocht, waarna het
als onderdeel van De Horsten in het bezit als kroondomein is gebleven van het Koninklijk Huis (prinses Juliana). Ter
begrenzing van zijn (jacht)gebied heeft prins Frederik op de diverse hoeken van zijn bezit zogenaamde jachtpalen
laten plaatsen, waarvan een gedeelte nog op zijn oorspronkelijke plaats staat. Ook prinses Marie van Wied
markeerde haar bezit middels grenspalen.
Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex, alsmede de aanduiding van de
verschillende onderdelen aangegeven.
Omschrijving
Aan de noordzijde grenst de buitenplaats grotendeels aan de Papeweg en loopt door tot aan de gemeentegrens van
Voorschoten. De noordwestelijke begrenzing is de Rijksstraatweg. Aan de zuidwestkant wordt de Horstlaan als grens
van beide tot De Horsten behorende buitenplaatsen Eikenhorst en Raaphorst gehanteerd. Aan de zuidoostzijde gaat
de buitenplaats over in het eveneens tot De Horsten behorende Ter Horst, waar de Veenwatering (tevens
gemeentegrens) als begrenzing geldt. Het voormalige rechthoekige (grotendeels) omgrachte voormalige
kasteelterrein staat enigszins schuin georiënteerd ten opzichte van de Rijksstraatweg in noord/zuidoostelijke
richting. De kleine omgrachting aan de zuidoostzijde markeert de plek van het voormalige kasteel. Ten zuiden ervan
ligt de voormalige oprijlaan naar de Rijksstraatweg. Deze laan, onderbroken door een brug (R15) komt uit bij de in
de as ervan gelegen rentmeesterswoning (R4). Ten westen van de oprijlaan, nabij de Rijksstraatweg, bevindt zich
een dienstwoning (R7) met de restanten van een ijskelder (R11). De omgrachting is opgenomen in een stelsel van
zanderijvaarten in noordelijke richting. De parallel aan de noordelijke kasteelgracht lopende weg maakt deel uit van
de Umfahrungsweg. Op de zuidoosthoek komt deze uit op een dienstwoning (R6). Het toegangshek (R10) van de
hoofdentree tot het landschappelijke park (R1) ligt aan de Papeweg en is enige tientallen meters verplaatst in
zuidelijke richting, tegenover een dienstwoning uit de jaren 70 van de 20ste eeuw, die van bescherming is
uitgesloten. Hier bevindt zich ook een tweetal grenspalen (R8, R9). De huidige entreeweg leidt naar de voormalige
oprijlaan van het kasteel. Ten noordwesten ervan ligt een open weide, waar het schiethuis met schietdoel ligt (R2).
Aan de noordwestrand ligt een grote waterpartij met langs de zuidoever het botenhuis (R5). In de oksel van de
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kruising van de entreeweg en de oprijlaan van het voormalige kasteel staan drie schuren (R12, R13, R14). Ten
noordwesten van het beekdal bevindt zich de Seringenberg met theekoepel (R3). Aan de zuidoostrand van het bos,
op de overgang van de zandrug naar het veen liggen een tweetal wederopbouw-boerderijen die vanwege hun
bouwjaar (na 1945) van bescherming zijn uitgesloten. Een onderdeel dat niet binnen de begrenzing van de
buitenplaats valt, maar wel een markant onderdeel van het landgoed vormt betreft de grenspaal van prinses Marie
van Wied, die de grens markeert van het landgoed De Horsten.
Waardering
De historische buitenplaats Raaphorst is van algemeen belang vanwege de architectuur- en cultuurhistorische
waarde als belangrijk voorbeeld van een Middeleeuws kasteel met bijgebouwen en een park- en tuinaanleg, welke in
de negentiende eeuw is geïntegreerd in het omvangrijke landbezit van Z.K.H. prins Frederik der Nederlanden.
De historische buitenplaats Raaphorst is van algemeen belang wegens tuinhistorische waarde als zeer belangrijk
onderdeel van een omvangrijk park in Landschapsstijl naar het ontwerp van C.E.A. Petzold, dat deel uitmaakt van
de buitenplaats De Horsten. Hiervan is de parkaanleg in Landschapsstijl in hoofdlijnen goed bewaard gebleven met
de voor het oeuvre van de tuinarchitect C.E.A. Petzold kenmerkende waterpartij, rondwandelingen en beplanting.
Tevens is de 17de- en 18de eeuwse Formele en Vroeg-Landschappelijke aanleg met lanenstructuren en
waterpartijen voor een deel nog herkenbaar.
De historische buitenplaats Raaphorst neemt als onderdeel van de omvangrijke buitenplaats De Horsten, dat op
haar beurt één geheel vormt met onder meer De Paauw, Backershagen en Groot Haesebroek, een belangrijke plaats
in binnen het oeuvre van C.E.A. Petzold, die hier één totaalconcept in Landschapsstijl heeft weten te creëren met
onder meer een 'Umfahrungsweg'. In dit opzicht is tevens sprake van zeldzaamheidswaarde.
De historische buitenplaats Raaphorst is van belang vanwege de ensemble- en landschappelijke waarde als
onderdeel van een omvangrijke landgoederenzone die zich uitstrekt aan weerszijden van de Rijksstraatweg tot aan
de Veurseweg.
De bijgebouwen, behorend bij de buitenplaats Raaphorst zijn van algemeen belang vanwege de cultuur- en
architectuurhistorische waarde als gave en representatieve voorbeelden uit de betreffende bouwperiode en vanwege
de onderlinge ruimtelijke en functionele relatie met complexonderdelen op de Horsten.
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Rijksmonumentomschrijving**
OMSCHRIJVING ONDERDEEL 4: RENTMEESTERSWONING.
Inleiding
De bij de buitenplaats Raaphorst behorende RENTMEESTERSWONING (R4) met 19de-eeuwse SCHUUR is in
meerdere bouwperioden tot stand gekomen. Op grond van de bouwtrant in de Hollands-Classistische traditie zou het
oudste gedeelte te dateren zijn omstreeks 1670-1680 (periode Cornelia van der Mijle), maar zou volgens
archiefbronnen pas tussen 1711-1715 zijn gerealiseerd (periode Margaretha Cecilia Munter). Het was oorspronkelijk
gebouwd in het verlengde van de oprijlaan naar de Rijksstraatweg en bestond uit een stallencomplex met
zijpaviljoens en een verhoogd middenpaviljoen, waarvan thans het linker deel nog aanwezig is (totale lengte ca. 67
m). Diverse bouwsporen wijzen op latere veranderingen. Na sloop van het kasteel tussen 1770 en 1840 werd het
aangeduid als "Het huis te Raaphorst". Mogelijk vond in opdracht van mr. P.A. Twent een verbouwing plaats waarbij
het noordoostelijke paviljoen begin 19de eeuw haar huidige karakter kreeg met Empireschuiframen. Tussen 1832 en
1870 kreeg de aangebouwde boerderij haar huidige aanzien. In de jaren¿30 van de 20ste eeuw hebben enkele
aanpassingen plaatsgevonden, waarbij onder meer het woongedeelte aan de voorzijde van de boerderij, met
herbruik van ouder materiaal, een verdieping is verhoogd. Enkele elementen van het gesloopte kasteel waaronder
een gevelsteen met het jaartal 1639 en een gedenksteen in de hal, zijn herplaatst in de dienstwoning. In de tekst
wordt een vergelijking getrokken tussen Raaphorst en Carthago.
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De rentmeesterswoning is beeldbepalend gelegen in de as van de oorspronkelijke oprijlaan van het kasteel. In het
middelpunt van deze as staat voor het pand een zeer oude plantaan, waar rondom een voorplein is ontstaan.
Rondom het erf staan nog diverse andere oude loofbomen (kastanje, eik enz.)
Omschrijving
Deels onderkelderd, uit grauwe baksteen opgetrokken woonhuis bestaande uit twee bouwlagen onder een met
gesmoorde Oud-Hollandse pannen gedekt, afgeplat schilddak. Aan de zuid- en oostzijde bevindt zich een
schoorsteen. De drie-assige symmetrische ingedeelde lijstgevels zijn voorzien van Empireschuiframen (XIX); aan de
achterzijde zijn deze deels gewijzigd. Een deel van de duimen van de luiken is nog aanwezig. Centraal in de
voorgevel is een omlijste toegangsdeur met tweeruits bovenlicht. In het midden van de verdieping bevindt zich een
later aangebrachte hijsbalk. De kopse gevel (oost) heeft een geleding van blinde vensters. Aan de achterzijde(zuid)
bevindt zich op de begane grond in het midden een uitgebouwd tochtportaal voor de entree met aan een zijde een
toilet. Deze staat in verbinding met berging op rechthoekig grondvlak onder zadeldak met gesmoorde kruispannen.
De kopgevels bevatten getoogde gietijzeren kozijnen met tracering. Boven de entree, op de verdieping van het
hoofdvolume, zit een blindvenster. Deze heeft de maatverhouding van de oorspronkelijke kruiskozijnen. Het
langgerekte, deels onderkelderde, boerderijgedeelte bestaat ter plaatse van het woongedeelte uit één bouwlaag, die
deels verhoogd gemetseld is en de gootlijst doorbreekt. Het stalgedeelte ligt in het verlengde daarvan met aan de
binnenzijde getraliede stalvensters. Het geheel is gedekt door een met gesmoorde Oudhollandse pannen gedekt
zadeldak met klein wolfseind; het stalgedeelte aan de achterzijde met rode Oudhollandse pannen. De gevels zijn vrij
onregelmatig ingedeeld met Empirevensters in het woongedeelte en vierruits stalvensters, deels van hergebruikt
materiaal. Tegen de achtergevel is een melkhuisje onder lessenaarsdak aangebouwd met gesmoorde Oudhollandse
pannen met een restant van een rookkanaal. Links ervan bevindt zich een 17de/18de-eeuwse opgeklampte deur. In
de voorgevel zit boven de entree een gevelsteen met het wapen van Raaphorst en het jaartal 1639 ingemetseld,
vermoedelijk afkomstig van het afgebroken kasteel Raaphorst. De oorspronkelijke indeling van het zijpaviljoen is
grotendeels gehandhaafd met centraal in het midden een langgerekte gang met marmeren vloer en trappenhuis. In
cartouche gevatte hardstenen gedenksteen met Latijnse tekst:
RAEPHORSTIIS.QVOD.AEDIBVS.SAXVM.VIDES/EST.E.RVINIS.INCLYTAE.CARTHAGINIS/QVA.
STANTE.ROMAM..MAXIMVS.PRESSIT.METVS./VRBS.EST.CREMATA.PERSTITIT.GENTIS.DECVS.
/ELISA.VIVET.VSQVE.VIVET.HANNIBAL. Aan weerszijden bevinden zich twee zijkamers. De rechter achterkamer is
gedeelte onderkelderd. Via het bordes van de trap is een lage tussenverdieping bereikbaar boven de gang aan de
achterzijde van het huis. Aanpassingen van ondergeschikt belang vonden plaats in de jaren¿30 van de 20ste eeuw
(o.a. en-suite-indeling). Het woongedeelte van de boerderij heeft in beide langsgevels een entree en bevat onder
meer een keuken met schouw met sporen van een bakoven. De kelder is overkluisd met troggewelven. Eén van de
kamers heeft een bedstede. De vloer van de werkkeuken is deels belegd met gesmoorde plavuizen. Het stalgedeelte
is driebeukig.
Ten zuidwesten van het stalgedeelte staat een 19de-eeuwse, vrijwel geheel uit hout opgetrokken SCHUUR op
rechthoekige grondslag onder een met rode pannen gedekt zadeldak. De schuur is gebouwd van horizontaal beschot
met inrijdeuren en in de zijgevels bevinden zich drie vensters met ruitvormige roedenverdeling. Het linker deel van
de schuur is bedoeld voor houtopslag en heeft een verticale open lattenstructuur. Het stalgedeelte bevat een voeren mestgoot en in de noordwesthoek een van elders afkomstige voerbak.
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Waardering
RENTMEESTERSWONING met SCHUUR, behorend bij de buitenplaats Raaphorst, is van algemeen belang vanwege
de cultuur- en architectuurhistorische waarde, door de ouderdom en als voorbeeld van een in oorsprong laat
17de/vroeg 18de-eeuws stallencomplex met koetshuis dat in de traditie van het Hollands-Classicisme opgebouwd in
paviljoenvorm. Tevens is de schuur van belang vanwege de doelmatige vormgeving en als voorbeeld van een 19deeeuwse schuur met een opslagplaats. De rentmeesterswoning en schuur hebben in relatie tot elkaar
ensemblewaarde. Tevens hebben zij ensemblewaarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met andere
complexonderdelen van de buitenplaats. De rentmeesterswoning is beeldbepalend gesitueerd in de as van de
voormalige oprijlaan naar het kasteel.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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Gemeente*
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Wassenaar

Zuid-Holland
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Nr*

Raaphorst

2

Toev.*
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Woonplaats*

Situering

2245 BA

Wassenaar

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

WASSENAAR

C

1548

WASSENAAR

C

18

WASSENAAR

C

203

WASSENAAR

C

163

WASSENAAR

C

112

WASSENAAR

C

1031

WASSENAAR

C

179

WASSENAAR

C

123

WASSENAAR

C

1550

WASSENAAR

C

55

WASSENAAR

C

194

WASSENAAR

C

93

WASSENAAR

C

46

WASSENAAR

C

185

WASSENAAR

C

201

WASSENAAR

C

1533

WASSENAAR

C

1535

WASSENAAR

C

86

WASSENAAR

C

122

WASSENAAR

C

28

WASSENAAR

C

1033
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Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

WASSENAAR

C

125

WASSENAAR

C

152

WASSENAAR

C

158

WASSENAAR

C

1029

WASSENAAR

C

126

WASSENAAR

C

187

WASSENAAR

C

45

WASSENAAR

C

49

WASSENAAR

C

157

WASSENAAR

C

1501

WASSENAAR

C

177

WASSENAAR

C

197

WASSENAAR

C

1542

WASSENAAR

C

114

WASSENAAR

C

155

WASSENAAR

C

167

WASSENAAR

C

135

WASSENAAR

C

121

WASSENAAR

C

98

WASSENAAR

C

166

WASSENAAR

C

144

WASSENAAR

C

92

WASSENAAR

C

1032

WASSENAAR

C

159

WASSENAAR

C

82

WASSENAAR

C

1538

WASSENAAR

C

705

WASSENAAR

C

59

WASSENAAR

C

1552

WASSENAAR

C

171

WASSENAAR

C

1537

WASSENAAR

C

146

WASSENAAR

C

79

WASSENAAR

C

19

WASSENAAR

C

47

WASSENAAR

C

136

WASSENAAR

C

143

WASSENAAR

C

61
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Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

WASSENAAR

C

119

WASSENAAR

C

667

WASSENAAR

C

147

WASSENAAR

C

150

WASSENAAR

C

60

WASSENAAR

C

190

WASSENAAR

C

120

WASSENAAR

C

41

WASSENAAR

C

200

WASSENAAR

C

54

WASSENAAR

C

141

WASSENAAR

C

180

WASSENAAR

C

153

WASSENAAR

C

62

WASSENAAR

C

124

WASSENAAR

C

188

WASSENAAR

C

186

WASSENAAR

C

202

WASSENAAR

C

87

WASSENAAR

C

148

WASSENAAR

C

115

WASSENAAR

C

130

WASSENAAR

C

174

WASSENAAR

C

1549

WASSENAAR

C

139

WASSENAAR

C

196

WASSENAAR

C

90

WASSENAAR

C

165

WASSENAAR

C

1541

WASSENAAR

C

1536

WASSENAAR

C

1035

WASSENAAR

C

140

WASSENAAR

C

178

WASSENAAR

C

58

WASSENAAR

C

1446

WASSENAAR

C

84

WASSENAAR

C

169

WASSENAAR

C

99
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Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

WASSENAAR

C

32

WASSENAAR

C

164

WASSENAAR

C

1544

WASSENAAR

C

168

WASSENAAR

C

111

WASSENAAR

C

1543

WASSENAAR

C

145

WASSENAAR

C

1368

WASSENAAR

C

170

WASSENAAR

C

57

WASSENAAR

C

195

WASSENAAR

C

156

WASSENAAR

C

107

WASSENAAR

C

142

WASSENAAR

C

97

WASSENAAR

C

134

WASSENAAR

C

80

WASSENAAR

C

118

WASSENAAR

C

1500

WASSENAAR

C

137

WASSENAAR

C

104

WASSENAAR

C

183

WASSENAAR

C

27

WASSENAAR

C

17

WASSENAAR

C

95

WASSENAAR

C

78

WASSENAAR

C

184

WASSENAAR

C

161

WASSENAAR

C

154

WASSENAAR

C

131

WASSENAAR

C

132

WASSENAAR

C

56

WASSENAAR

C

172

WASSENAAR

C

778

WASSENAAR

C

1551

WASSENAAR

C

198

WASSENAAR

C

42

WASSENAAR

C

1532
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Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

WASSENAAR

C

25

WASSENAAR

C

94

WASSENAAR

C

181

WASSENAAR

C

1034

WASSENAAR

C

44

WASSENAAR

C

43

WASSENAAR

C

199

WASSENAAR

C

1534

WASSENAAR

C

48

WASSENAAR

C

133

WASSENAAR

C

162

WASSENAAR

C

81

WASSENAAR

C

1531

WASSENAAR

C

191

WASSENAAR

C

160

WASSENAAR

C

182

WASSENAAR

C

1539

WASSENAAR

C

77

WASSENAAR

C

117

WASSENAAR

C

1028

WASSENAAR

C

151

WASSENAAR

C

100

WASSENAAR

C

1253

WASSENAAR

C

173

WASSENAAR

C

193

WASSENAAR

C

83

WASSENAAR

C

89

WASSENAAR

C

96

WASSENAAR

C

192

WASSENAAR

C

91

WASSENAAR

C

1358

WASSENAAR

C

176

WASSENAAR

C

102

WASSENAAR

C

1030

WASSENAAR

C

138

WASSENAAR

C

8

WASSENAAR

C

657

WASSENAAR

C

1540
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Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

WASSENAAR

C

33

WASSENAAR

C

1553

WASSENAAR

C

149

WASSENAAR

C

101

WASSENAAR

C

20

WASSENAAR

C

113

WASSENAAR

C

887

WASSENAAR

C

127

WASSENAAR

C

9

WASSENAAR

C

116

WASSENAAR

C

7

WASSENAAR

C

189

WASSENAAR

C

85

Appartement

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
HISTORISCHE PARKAANLEG in Landschappelijke stijl, behorend bij de buitenplaats Raaphorst, maakt tezamen met
Ter Horst en Eikenhorst deel uit van de Horsten, een omvangrijk landgoed, dat rond het midden van de 19de eeuw
zijn huidige omvang heeft gekregen. Nadat mr. A.P. Twent in 1770 de Paauw heeft gekocht, verwierf hij in 1783 de
aan de overzijde van de Rijksstraatweg gelegen buitenplaats Raaphorst als overplaats. Hij was verantwoordelijk
voor de grondverbeteringen en bebossing van de brede zanderijstrook langs de Rijksstraatweg met beuken, eiken,
esdoorns, Italiaanse populieren, wilgen, iepen, dennen en abelen. Daarnaast hield hij zich bezig met het fokken van
schapen en bouwde ondermeer een boerderij. Omstreeks 1800 liet Twent het huis De Paauw vergroten. Uit deze
periode dateert ook de eerste Vroeg Landschappelijke aanleg op De Paauw en de als overtuin fungerende Raaphorst
die wordt toegeschreven aan J.D. Zocher sr. Met gebruik van de bestaande zanderijvaarten ontstonden enkele
kleine lobvormige waterpartijen. De open weide rondom de dienstwoning zorgde voor een visuele verbinding met de
Paauw. Ook de kunstmatig opgeworpen bergen, nl. de Seringenberg (1792) en een (inmiddels verdwenen) tweede
theekoepel in de zichtas van het huis, stammen uit deze tijd.
Nadat Z.K.H. Prins Frederik der Nederlanden in 1838 Ter Horst en De Paauw had verworven, volgden de
buitenplaatsen Eikenhorst (1845), Backershagen (1846) en tenslotte Groot Haesebroek (1854). In 1852 nam prins
Frederik de Duitse tuinarchitect C.E.A. Petzold (1815-1891) in dienst die tussen 1854 en 1858 aan de eenwording
van de verschillende landgoederen werkte. Kenmerkend daarbij is de grootschalige aanleg in Landschapsstijl en de
aanleg van de Umfahrungsweg langs de verschillende bezienswaardigheden en huizen in de verschillende parken.
Hiertoe maakte hij gebruik van de bestaande historische structuren uit vroeger eeuwen en transformeerde hij de
vroeg landschappelijke stijl van Zocher in een meer rijpe stijl. Zo vergrootte hij onder andere de reeds bestaande
waterpartij in de noordhoek en verplaatste er enkele eilandjes. Zijn voorkeur voor bloeiende heesters blijkt onder
meer uit de toepassing van rododendrons en het beplanten met seringen van een reeds bestaande heuvel.
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De uiterste noordpunt van Raaphorst is in het derde kwart van de 20ste eeuw doorsneden door een verbindingsweg
van de Papeweg naar de Lange Kerkdam en valt buiten de bescherming van rijkswege.
Omschrijving
Landschapspark, oorspronkelijk fungerend als overtuin van De Paauw, waarbij de doorkijk ten westen van de
dienstwoning, Rijksstraatweg 519, naar De Paauw een belangrijke rol speelt. Het vooral aan de zuidwestzijde
geaccidenteerde terrein bestaat onder meer uit diverse boomgroepen en bossen met lobvormige randen, een grote
waterpartij, diverse weiden, sloten en slingerende wandelpaden die zich langs de hele buitenplaats uitstrekken,
afgewisseld door weilanden van de Raaphorstpolder. Door de bijzondere compositie van de onderdelen en de
gevarieerde samenstelling van kleuren in de beplanting zijn in het park zichtassen met sterke perspectiefwerking
gecreëerd. In het oostelijk deel is bij de weilanden en bossages de historische verkavelingsstructuur vrijwel geheel
gehandhaafd. De Umfahrungsweg, die loopt via de bossages staat in verbinding met Ter Horst. Centraal element in
de compositie van het park is de grote waterpartij en de ruime doorkijk richting het zuiden, die het karakter van een
beekdal heeft, door het tot beek vergraven van een zanderijvaart. Het aan de zuidoever gelegen botenhuis biedt een
panoramisch uitzicht op het schilderachtige silhouet, die de boompartijen rondom de met lobvormige uitstulpingen
uitgevoerde waterpartij biedt. In de waterpartij liggen twee met bomen beplante eilandjes. De weide aan de
oostoever biedt eveneens een wijds uitzicht over het water, en oorspronkelijk ook op de dienstwoning
Rijksstraatweg 519. De open weide aan de westzijde vormt een verbinding met de doorkijk naar De Paauw en het
beekdal, dat tevens een aftakking in zuidelijke richting heeft. Na een versmalling eindigt het beekdal in een tweede
open gebied met aan de westrand een kunstmatig opgeworpen heuvel, de Seringenberg. Een door monumentale
beuken geflankeerd pad leidt naar een koepel op de top van de met seringen beplante berg, die eveneens een
panoramisch uitzicht biedt. Een brug aan de zuidrand over het beekje biedt een indrukwekkend vergezicht op het
beekdal. Vanaf de Seringenberg loopt via een doorkijk in het bos een belangrijke zichtas richting Ter Horst. De
huidige entree aan de Papeweg bevindt zich ten oosten van de oorspronkelijke en wordt gemarkeerd door een
toegangshek. Waar daar dit nieuwe pad uitkomt op de verharde, oorspronkelijke entreeweg, bevindt zich een
splitsing van wegen. Van hieruit is de oorspronkelijke entree herkenbaar als taxuslaan, die in zuidwestelijke richting
geflankeerd wordt door diverse monumentale eikenbomen. De weg in westelijke richting, deels met klinkers en
ijsselstenen verhard, is als slingerpad rondom de waterpartij onderdeel van de Umfahrungsweg en komt uit bij een
punt, waar oorspronkelijk een oversteek was naar De Paauw. De route vanaf het kruispunt in oostelijke richting leidt
via een recht pad langs de kasteelomgrachting, via een dienstwoning (Raephorst 1) naar een, eveneens verhard
slingerend, wandelpad in zuidoostelijke richting door de bossen naar Ter Horst. Verder loopt een slingerpad langs de
zuidoostrand van de waterpartij rondom het beekdal, via de Seringenberg. In het westelijk bosdeel lopen diverse
onverharde paden, waarvan er één leidt naar een oversteek naar Backershagen. Het pad komt uit bij de Horstlaan,
richting de aangrenzende buitenplaats Eikenhorst.
De beplanting stamt voor een groot deel nog uit de tijd van de aanleg, waarbij overwegend gebruik is gemaakt van
loofbomen als diverse soorten eiken, beuken, afgewisseld met taxus, hulst en rododendron. Kenmerkend is de
aanwezigheid van groepen naaldbomen, waarvan bekend is dat P.A. Twent actief is geweest met de aanplant
daarvan. Op strategische punten staan verspreid kleine boomgroepen en solitairen (eik, beuk, linde en kastanje),
waaronder enkele zeer oude bomen, zoals op de splitsing van wegen nabij de twee schuren.
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Waardering
De historische parkaanleg van Raaphorst is van algemeen belang vanwege de cultuur- en tuinhistorische waarde als
belangrijk voorbeeld van een in oorsprong oudere park- en tuinaanleg, welke in de negentiende eeuw is
geïntegreerd in het omvangrijke landgoed van Z.K.H. prins Frederik der Nederlanden.
De historische park- en tuinaanleg van Raaphorst is van algemeen belang wegens de tuinhistorische waarde als zeer
belangrijk onderdeel van een omvangrijk park in Landschapsstijl naar ontwerp van C.E.A. Petzold en maakt deel uit
van de buitenplaats De Horsten. Hiervan is de parkaanleg in Landschapsstijl in hoofdlijnen goed bewaard gebleven
met de voor het oeuvre van de tuinarchitect C.E.A. Petzold, karakteristieke elementen. Kenmerkend daarbij is de
ruimtelijke opbouw met sterke perspectiefwerking in de compositie van de onderdelen, het bijzondere kleurgebruik
van de lobvormige aangelegd beplanting, de rondwandelingen, waterpartijen en de sterke visuele relatie tussen de
parkaanleg en het hoofdhuis. Doordat Petzold de oudere structuur heeft geïntegreerd in zijn parkaanleg is tevens de
(17de en 18de -eeuwse) Formele en de (Laat-18de, Vroeg-19de-eeuwse) Vroeg Landschappelijke aanleg van J.D.
Zocher sr en jr., in hoofdlijnen nog herkenbaar.
Het historische park Raaphorst neemt als onderdeel van de omvangrijke buitenplaats de Horsten, dat op zijn beurt
één geheel vormt met onder meer De Paauw, Backershagen en Groot Haesebroek, een belangrijke plaats in binnen
het oeuvre van C.E.A. Petzold die hier één totaalconcept in Landschapsstijl heeft weten te creëren met onder meer
een Umfahrungsweg. In dit opzicht is tevens sprake van zeldzaamheidswaarde.
De landschappelijke hoofdstructuur is vrij gaaf en herkenbaar in hoofdvorm voor wat betreft de waterpartijen, open
ruimten en beplanting.
Het park is van stedenbouwkundig en landschappelijk belang als onderdeel van De Horsten, die op hun beurt weer
deel uitmaken van de landgoederenzone aan weerszijden van de Rijksstraatweg en die doorloopt tot aan de
Veurseweg.
Het park heeft ensemblewaarde vanwege de ruimtelijke en functionele relatie met complexonderdelen op de
Horsten.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Historische aanleg
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
SCHIETHUIS met SCHIETDOEL, behorende tot de buitenplaats Raaphorst staat op een open weide ten zuidoosten
van de grote waterpartij. Beide objecten zijn gebouwd in 1860-1861 in Engelse Tudor-gotiek stijl naar ontwerp van
de Duitse architect H.H.A. Wentzel, huisarchitect van Z.K.H. prins Frederik der Nederlanden. In het huisje werden
schietwedstrijden gehouden door de leden van het St. Hubertusgilde.
Omschrijving
Het vrijstaande bakstenen gebouwtje heeft een achthoekige hoofdvorm gevat in een lagere kruisvormige ombouw.
Het hoofdvolume wordt gedekt door een rieten tentdak bekroond door een achthoekige lantaarn, de ombouw heeft
een bedekking van imitatieleien. In het westelijk dakschild een schoorsteen met siermetselwerk waarop een in
zinkwit geschilderde terracotta schoorsteenpijp, vormgegeven als een zuil met kantelen. Alle dakranden zijn
voorzien van uitgesneden sierlijsten, die het decoratieve karakter van het gebouw bepalen. De ombouw bestaat uit
drie rechthoekige, gelijkvormige aanbouwen tegen de zuid- (hoofdingang), noord- (opslag) en westgevel (keuken).
De aanbouwen hebben een breed overstek en zijn onderling met elkaar verbonden door luifels. De deuren en
vensters zijn voorzien van traceringen in gotische stijl met drie- en veelpassen in de bovenlichten. De hoofdingang
wordt gemarkeerd door een luifel gedragen door houten zuiltjes op een natuurstenen basement met rijk gesneden
houten kapitelen. Tegen de oostgevel is een 9,5 m lange overkapping aangebouwd, die aan weerszijden door drie
houten zuiltjes gesteund wordt. Tweederde deel is open en alleen afgewerkt middels een laag, rijk bewerkt hekje.
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Het uiteinde, dat gemarkeerd wordt door een uit het met riet gedekte zadeldak met gesmoorde nokvorst omhoog
komend tentdak, is bekroond door een pinakel en wordt aan twee kanten door glas (roeden) afgesloten. Vanaf dit
punt werd geschoten op een zich op ca. 90 m afstand bevindend SCHIETDOEL. Het doel kon bewegen, gezien de
rails op de grond. Het bakstenen bouwwerkje is gedecoreerd met een uitkragende rand in metselwerk en een
geometrisch patroon in een afwijkende kleur baksteen.
Waardering
Het schiethuis met schietdoel, behorend bij de buitenplaats Raaphorst, is van algemeen belang vanwege de cultuuren architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een schiethuis met schietdoel uit het derde kwart van de 19de
eeuw in Engelse Tudor-gotiek stijl. Het is van belang vanwege de herkenbare typologie en de hoge mate van
gaafheid, die zowel betrekking heeft op de hoofdvorm, het materiaalgebruik en de detaillering van zowel in- als
exterieur. Tevens is sprake van zeldzaamheidswaarde. Het schiethuis en schietdoel hebben ensemblewaarde door de
onderlinge functionele relatie en stilistische overeenkomst. Het schiethuis met schietdoel is van belang voor het
oeuvre van de Duitse architect H.H.A. Wentzel. Het heeft ensemblewaarde vanwege de functioneel-ruimtelijke
relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
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Inleiding
THEEKOEPEL van het type uitzichtkoepel, behorende bij de historische buitenplaats Raaphorst, is in 1791-1792
gebouwd op een kunstmatige heuvel in opdracht van mr. A.P. Twent (1745-1816). Uit een inventaris, opgemaakt na
diens overlijden in 1816, wordt de theekoepel omschreven als "Het Koupeltje op de Berg van Raaphorst", waarvan
het zeskantige voetstuk als bergplaats dienst deed. In de theekoepel stond een zeshoekige mahoniehouten tafel, zes
stoelen met matten zitting, het mahoniehouten voetstuk van een kijker, een ingelegde theestoof en een vloermat.
In de periode dat C.E.A. Petzold in opdracht van Z.K.H. prins Frederik der Nederlanden aan de buitenplaats werkte is
de berg beplant met seringen. In de jaren¿90 van de 20ste eeuw is de houten opbouw van de theekoepel
vernieuwd.
Omschrijving
In de westelijke hoek van de parkaanleg van Raaphorst ligt een kunstmatig opgeworpen heuvel, die beplant is met
seringenstruiken en om die reden de 'Seringenberg' wordt genoemd. Op de top van de heuvel staat een zeskantige,
gemetseld voetstuk gebouwd uit 1792, die onderdeel uitmaakte van een koepeltje (thans in gewijzigde staat
aanwezig en niet beschermenswaardig). Het uitzichtpunt is bereikbaar via een met klinkers bestraat pad, waarlangs
monumentale eiken en beuken staan.
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Waardering
De tuinkoepel, behorende bij de historische buitenplaats Raaphorst, is van algemeen belang vanwege de
architectuur- en cultuurhistorische waarde als typologisch markant en vrij zeldzaam object uit het einde van de 18de
eeuw. Het heeft ensemble en landschappelijke waarde door de beeldbepalende situering op de top van een berg.
Het is van belang vanwege de ruimtelijke functionele relatie met de overige complexonderdelen op de buitenplaats.
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Inleiding
BOTENHUIS, ANNEX UITKIJKPOST in een Eclectische, aan de neo-Gotiek verwante stijl is waarschijnlijk omstreeks
1855 ontworpen door H.H.A. Wentzel. De bouwstijl sluit aan bij de overige door hem als huisarchitect ontworpen
gebouwen en objecten op de landgoederen van prins Frederik (vgl. het toegangshek van De Hertenkamp). In de
inventaris van Z.K.H. prins Frederik worden een aantal boten genoemd, die lagen aangemeerd in de grote vijver van
Raaphorst. Het botenhuis kreeg vooral bekendheid doordat het bordes een geliefde plaats was van Z.K.H. koningin
Wilhelmina om te schilderen.
Het botenhuis bevindt zich aan de zuidzijde van de grote waterpartij, ten noordwesten van het schiethuis. Het is
gebouwd ter vervanging van een exemplaar dat aan de gracht langs Raaphorst was gelegen en in 1898 is gesloopt.
Anno 1997 bevindt het botenhuis zich bouwkundig in een slechte staat.
Omschrijving
Uit grauwe, fijngevoegde baksteen (kruisverband) opgetrokken overkluizing, geflankeerd door trappen, die leiden
naar een bordes, vanwaar men een panoramisch uitzicht heeft over de grote vijver van het park. De traptreden zijn
van hardsteen, evenals de dekplaten van de pijlers. De aan de waterzijde gesitueerde, symmetrisch ingedeelde
keermuur met in het midden een kleine rondboogvormige opening wordt afgesloten door twee risalerende pijlers.
Aan de noordzijde bevindt zich, geflankeerd door pijlers, een grote getoogde opening. De in totaal drie pijlers
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hebben aan de bovenzijde een uitkragend gemetseld veld met spitsboogvormige nis, afgedekt door een tandlijst. Op
de hardstenen overstekende dekplaat, zijn balusters geplaatst van het bordeshek. De balusters, op vierkant
grondvlak, zijn bekroond met diamantkopvormige kussens. De ijzeren stangen tussen de pilasters zijn versierd met
enig krulwerk.
Waardering
Het botenhuis is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische-, cultuurhistorische- en ensemblewaarde:
- als onderdeel van de historische buitenplaats De Horsten in het algemeen en Raaphorst in het bijzonder;
- als karakteristiek voorbeeld van een in een Eclectische, aan Neogotiek verwante stijl, vormgegeven botenhuis
annex uitkijkpost die omstreeks 1860 ontworpen is door de Duite architect H.H.A. Wentzel. Het sluit qua stijl aan op
de overige, door hem ontworpen gebouwen en objecten op de landgoederen van prins Frederik, bij wie hij in dienst
was als huisarchitect;
- als typologisch zeldzaam object;
- door de gaafheid van materiaalgebruik en detaillering;
- door de bijzondere functionele, stilistische en ruimtelijke samenhang met de overige complexonderdelen van de
buitenplaats;
- door de beeldbepalende situering aan de rand van de grote waterpartij.
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Inleiding
De bij de historische buitenplaats Raaphorst behorende DIENSTWONING uit ca. 1838-1845 in Eclectische stijl is
ontworpen in de periode dat Zocher jr. in dienst van Z.K.H. prins Frederik werkzaam was op zijn landgoederen De
Horsten en de Paauw. De dienstwoning ligt op de voormalige buitenplaats Raaphorst langs de Umfahrungsweg, nabij
een open ruimte aan één van de assen van het voormalige kasteel.
Omschrijving
Vrijstaande éénlaagse, symmetrisch opgezette, deels onderkelderde bouwmassa heeft een plattegrond op basis van
een latijns kruis. De haaks op elkaar aansluitende zadeldaken met breed overstek zijn gedekt met geglazuurde,
gesmoorde Hollandse pannen en hebben zinken nok- en hoekkepers. Op de nok bevindt zich een uit grauwe
baksteen opgetrokken schoorsteen. De windveren zijn van hout. De gevels zijn zandsteenkleurig gepleisterd,
voorzien van geblokte hoeklisenen, die een over alle gevels doorlopende cordonlijst dragen. De plint is zwart
geschilderd. De vensters op de begane grond zijn overwegend zesruits schuiframen, deels voorzien van
binnenluiken. Het iets vooruitspringende middendeel van de voorgevel (zuidoost) is een puntgevel, voorzien van een
paneeldeur met tweeruits bovenlicht, toegankelijk via twee stoeptreden. Op de verdieping bevindt zich een rond
tuimelraam. In de terugliggende flankerende langsgevels bevindt zich elk één venster. De beide symmetrisch
ingedeelde kopgevels (noordoost/zuidwest) hebben op de begane grond twee vensters. Het engelenraam op de
verdieping bestaat uit een, door smalle ramen geflankeerd, vierruits klapraam, met daarboven een rondboogvormig
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bovenlicht, voorzien van straalsgewijze roedenverdeling. De achtergevel (noordwest) heeft rechts (west) van de
lange dwarsvleugel een kelderluik met diefijzers. Van de beide langsgevels van de dwarsvleugel is de zuidwestelijke
blind en de noordoostelijke heeft een paneeldeur met tweeruits bovenlicht en één venster. De kopgevel (noordwest)
heeft links in de gevel een keldervenster met luik. Op de verdieping bevindt zich een rondboogvenster met houten
geprofileerde omlijsting en een zesruits raam. In het interieur is de oorspronkelijke indeling in hoofdlijnen
gehandhaafd.
Waardering
De bij de historische buitenplaats Raaphorst behorende DIENSTWONING is van algemeen belang vanwege de
architectuurhistorische-, cultuurhistorische- en ensemblewaarde:
- als goed voorbeeld van dienstwoning uit het midden van de 19de eeuw in Eclectische stijl;
- als onderdeel van de historische buitenplaats De Horsten in het algemeen en Raaphorst in het bijzonder;
- door de gaafheid in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering, in het bijzonder van het exterieur;
- door de bijzondere functionele, stilistische en ruimtelijke samenhang met de overige complexonderdelen van de
buitenplaats;
- door de beeldbepalende situering langs de Umfahrungsweg en een open ruimte langs een van de hoofdassen van
het voormalige kasteel.
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Inleiding
Bij de historische buitenplaats Raaphorst behorende DIENSTWONING is in Eclectische stijl in het midden van de
19de eeuw gebouwd ter vervanging van een bestaand exemplaar, in de periode waarin H.H.A. Wentzel en C.E.A.
Petzold in opdracht van prins Frederik werkten aan de reorganisatie van zijn buitenplaatsen, waaronder De Horsten.
De dienstwoning heeft gefungeerd als portierswoning van Raaphorst en is met de voorgevel gericht naar de
Rijksstraatweg. Het gebouw maakt deel uit van de Umfahrungsweg, die langs de diverse onderdelen van de
buitenplaats gaat. Qua architectuur vertoont de dienstwoning overeenkomst met andere (voormalige) gebouwen op
het landgoed van de prins, zowel op de Horsten, als de Paauw en Backershagen, op basis waarvan het ontwerp
wordt toegeschreven aan H.H.A. Wentzel. Evenals Rijksstraatweg 440 en 422 waren de windveren en gootlijsten
uitgevoerd met snijwerk en bevond zich tegen de noordoostelijke kopgevel een pergola. Tegen beide kopgevels was
een balkon geplaatst. Hiervan resteren de poeren. Ook een luidklokje is niet meer aanwezig. Mogelijk waren de
gevels, evenals bij Raephorst 1, oorspronkelijk zandsteenkleurig gesausd. Ten zuiden van de dienstwoning heeft een
uit dezelfde periode stammende schuur/boerderij gestaan. Ten zuidwesten ervan bevindt zich, ter plaatse van een
kleine heuvel de restanten van een ijskelder.
Omschrijving
Vrijstaande, éénlaagse, in hoofdzaak symmetrisch opgezette, bouwmassa met kelder op rechthoekige plattegrond,
wordt gedekt door een overstekend zadeldak met steekkap, voorzien van geglazuurde, gesmoorde Hollandse
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pannen met zinken nokvorsten. De nokrichting loopt noordoost/zuidwest. De vrij sober vormgegeven windveren zijn
van hout. Op de nok bevindt zich een witgepleisterde schoorsteen. De wit geschilderde, gepleisterde gevels hebben
een zwart geschilderde plint. Geblokte hoeklisenen dragen een over alle gevels doorlopende cordonlijst. De vensters
op de begane grond zijn overwegend zesruits schuiframen, deels voorzien van binnenluiken. De naar de
Rijksstraatweg gerichte voorgevel (noordwest) heeft een middelrisaliet onder een puntgevel, waar zich de entree
bevindt, toegankelijk via twee stoeptreden. Dit is een paneeldeur met tweeruits bovenlicht, waarvoor nadien een
houten tochtportaal is geplaatst,dat voor de bescherming van ondergeschikt belang is. Op de verdieping bevindt zich
een rondboogvormig venster met Neogotische tracering. In de flankerende langsgevel bevindt zich elk één venster.
De achtergevel (zuidoost) is een langsgevel met aan weerszijden één venster. Van de beide symmetrisch
ingedeelde, als puntgevel uitgevoerde, kopgevels heeft de zuidwestelijke op de begane grond twee vensters en
heeft de noordoostelijke links in de gevel een keldervenster. Tegen laatstgenoemde kopgevel was oorspronkelijke
een pergola geplaatst, waarvan de fundamenten nog zichtbaar zijn. Ook zijn de aanzetten van het balkon nog
herkenbaar. Beide kopgevels hebben op de verdieping een engelenraam met een houten geprofileerde afdekking.
Het bovenlicht boven het middenraam heeft een Neogotische tracering.
Inwendig is de oorspronkelijke indeling met onderkelderde opkamer in hoofdlijnen gehandhaafd met onder meer
stuc- en balkenplafonds en schoorsteenboezems.
Waardering
De DIENSTWONING op Raaphorst is van algemeen belang vanwege de architectuur-, cultuurhistorische en
ensemblewaarde:
- als goed voorbeeld van dienstwoning uit het midden van de 19de eeuw in Eclectische stijl;
- als onderdeel van de historische buitenplaats De Horsten in het algemeen en Raaphorst in het bijzonder;
- door de gaafheid in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering, in het bijzonder van het exterieur;
- door de bijzondere functionele, stilistische en ruimtelijke samenhang met de overige complexonderdelen van de
buitenplaats;
- door de beeldbepalende situering langs de Umfahrungsweg.
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Inleiding
19de-eeuwse GRENSPAAL staat nabij het toegangshek van de buitenplaats Raaphorst. Vergelijkbare paaltjes komen
ook voor bij de Raadhuislaan, Lange Kerkdam, Voorlinden en Nachtegaallaan/hoek Schouwweg en hebben initialen
als "KVW, BV, B-H, P en R (Raaphorst, Paauw). Ze zijn aangebracht ter markering van de grenzen van de
verschillende buitenplaatsen, als Backershagen en Raaphorst, en dateren waarschijnlijk uit de 19de eeuw, de
periode dat A.P. Twent en Z.K.H. prins Frederik der Nederlanden eigenaar waren van verschillende van deze
buitenplaatsen.
Omschrijving
Een achthoekig grenspaaltje van ca. 50 cm hoog, met halfbolvormige bekroning en in bas-reliëf het opschrift "DH"
aan de ene zijde en "TP" aan de andere zijde.
Waardering
Vrij gave Grenspaal is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde door de
typologische en de functionele, ruimtelijke samenhang met de overige buitenplaatsen in Wassenaar en maakt als
zodanig onderdeel uit van een groter ensemble grenspalen, die dienen ter markering van de grenzen van de
buitenplaatsen, waaronder Raaphorst.
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Inleiding
Midden-19de-eeuwse GRENSPAAL, nabij het toegangshek van de buitenplaats Raaphorst. Z.K.H. Prins Frederik,
tweede zoon van Koning Willem I, verwierf in de periode 1838-1846 diverse landgoederen in Wassenaar (o.a.
Raaphorst, Eikenhorst, De Paauw, Backershagen, Groot Haesebroek, Wildrust, De Drie Papegaaien) en Voorschoten
(Ter Horst). Om de begrenzing van zijn omvangrijke landgoed aan te geven, liet hij op de hoeken van zijn bezit
grenspalen plaatsen, ter afbakening van zijn jachtgebied. Slechts enkele staan nog op hun oorspronkelijke plaats.
Deze paal stond waarschijnlijk aan de andere zijde van het toegangshek.
Omschrijving
Op vierkant grondvlak, bijna twee meter hoge hardstenen grenspaal met kapelletjes en geprofileerde afdekking en
basement. Aan ene zijde in basreliëf aangegeven 'HOEK', aan andere zijde de tekst 'Eigen jagt van Z.K.H. prins
Frederik'.
Waardering
Grenspaal is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde door de typologische en
de functionele, ruimtelijke samenhang met de buitenplaats Ter Horst. De paal is tevens van historisch-geografische
waarde als onderdeel van een groter ensemble van grenspalen, de 19de-eeuwse begrenzing van het landgoed De
Horsten, gelegen binnen de gemeenten Voorschoten en Wassenaar.
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Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Monumentnummer*: 525209
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

24 maart 2003

Kadaster deel/nr:

40101/121

Complexnummer

Complexnaam

525195

Raaphorst (De Horsten)

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Wassenaar

Wassenaar

Zuid-Holland

Straat*

Nr*

Raaphorst

2

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

2245 BA

Wassenaar

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

WASSENAAR

C

1368

Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
18de-eeuws TOEGANGSHEK in Lodewijk-XIVstijl, dat na 1945 enige meters in zuidoostelijke richting is verplaatst,
naar de huidige locatie. Hierbij zijn de hekpijlers vernieuwd.
Omschrijving
Toegangshek bestaat uit twee uit rode baksteen opgetrokken hekpijlers, waartussen een decoratief gesmeed ijzeren
dubbel hekwerk is geplaatst.
Waardering
Het TOEGANGSHEK is van algemeen belang vanwege de architectuur/cultuurhistorische waarde door de bijzondere
functionele, stilistische en ruimtelijke samenhang met de overige complexonderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Monumentnummer*: 525210
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

24 maart 2003

Kadaster deel/nr:

40101/121

Complexnummer

Complexnaam

525195

Raaphorst (De Horsten)

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Wassenaar

Wassenaar

Zuid-Holland

Straat*

Nr*

Rijksstraatweg

519

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

2245 BA

Wassenaar

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

WASSENAAR

C

21

Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
19de-eeuwse IJSKELDER, behorend bij de buitenplaats Raaphorst, welke deel uitmaakt van het hoofdcomplex De
Horsten. De ijskelder is gelegen ten westen van de grote waterpartij, nabij de dienstwoning aan de Rijksstraatweg
en de grote waterpartij.
N.B. De ijskelder bevindt zich anno 1997 in bouwkundig slechte staat.
Omschrijving
Aarden verhoging met bakstenen fundamenten.
Waardering
De IJSKELDER is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische en ensemblewaarde:
- vanwege de typologie en ouderdom;
- als onderdeel van de historische buitenplaats De Horsten in het algemeen en Raaphorst in het bijzonder;
- door de bijzondere functionele en ruimtelijke samenhang met de overige complexonderdelen van de buitenplaats.
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Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Monumentnummer*: 525211
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

24 maart 2003

Kadaster deel/nr:

40101/121
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Raaphorst (De Horsten)
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Zuid-Holland
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Bij
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C

1358

Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
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Inleiding
SCHUUR met voorgevel in een Eclectische, aan de Neogotiek verwante bouwstijl uit omstreeks 1860 staat op een
open plek in het bos nabij de kruising van twee wegen, nabij het schiethuis van Raaphorst. De schuur stond
oorspronkelijk op Huis ten Bosch te Den Haag en is eind 20ste eeuw naar zijn huidige locatie verplaatst. In 1994
heeft een algehele renovatie van de schuur plaatsgevonden, waarbij de voorgevel is gerestaureerd. De schuur is
onder meer bestemd geweest voor het fokken van fazanten en de opslag van hout.
Omschrijving
Vrijstaande houten éénlaagse bouwmassa op een rechthoekige plattegrond onder een zadeldak met gesmoorde
Hollandse pannen en voorzien van houten boeiborden. De nokrichting is noordoost-zuidwest georiënteerd. De
voorgevel is een symmetrisch ingedeelde puntgevel met in het midden een rondboogvormige deur, geflankeerd door
een spitsboogvormige deur/venster. Elk van gevelopeningen wordt bekroond door een spitse driehoek. De
middelste, waarbinnen zich een rondboogvormig luik bevindt, heeft een pinakelvormige decoratie op de top.
Waardering
De SCHUUR is van algemeen belang vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waarde als redelijk gaaf en
karakteristiek voorbeeld van een rijk vormgegeven schuur uit ca. 1860 met voorgevel in een Eclectische, aan de
Neogotiek verwante ornamentiek. De voor opslag bestemde schuur heeft ensemblewaarde als ruimtelijk en
functioneel onderdeel van de historische buitenplaats Raaphorst.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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Monumentnummer*: 525212
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

24 maart 2003

Kadaster deel/nr:
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Raaphorst (De Horsten)
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2
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28

Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
SCHUUR in Ambachtelijk-Traditionele bouwtrant uit de 19de of begin 20ste eeuw behoort bij de historische
buitenplaats Raaphorst. Deze staat op een open stuk grond, ten zuidoosten van de kruising van twee wegen, nabij
het schiethuis. De schuur is bestemd voor de opslag van hout. De schuur staat nabij een tweede schuur in NeoGotische stijl (R13).
Omschrijving
Houten, relatief lage, éénlaagse schuur, gedekt met een dubbel zadeldak met rode en gesmoorde Hollandse pannen,
waarvan de nokrichting in zuidwest/noordoostelijke richting loopt. De dakhelling is onderling verschillend. De
wanden bestaan uit verticale delen.
Waardering
De SCHUUR is van algemeen belang vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een
doelmatig vormgegeven schuur uit de 19de eeuw, bestemd voor opslag. De schuur is van belang als ruimtelijk en
functioneel onderdeel van de historische buitenplaats Raaphorst.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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Monumentnummer*: 525213
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

24 maart 2003
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Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
SCHUUR in Ambachtelijk-Traditionele bouwtrant uit 19de of 20ste eeuw behoort bij de historische buitenplaats
Raaphorst. Deze staat op een open stuk grond, ten zuidoosten van de kruising van twee wegen, nabij het schiethuis.
De schuur is bestemd voor de opslag van materiaal. De schuur staat nabij een tweetal andere schuren, waarvan één
in Neogotische stijl (R13).
Omschrijving
Vrijstaande, rechthoekige éénlaagse bouwmassa, bestaat boven een gemetselde plint uit rabatdelen en wordt
gedekt door een schilddak met gesmoorde Hollandse pannen.
Waardering
De schuur is van algemeen belang vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een
doelmatig vormgegeven schuur uit de 19de /20ste eeuw, bestemd voor opslag van materiaal. De schuur is van
belang als ruimtelijk en functioneel onderdeel van de historische buitenplaats Raaphorst.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
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Monumentnummer*: 525214
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

24 maart 2003
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Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Traditioneel-Ambachtelijk vormgegeven BRUG uit het midden van de 19de eeuw, ligt over één van de vaarsloten die
de Raaphorstlaan doorkruist.
Omschrijving
Vaste, uit ijsselsteen opgetrokken, vlakke brugverbinding met rechte overkluizing en vernieuwd brugdek.
Landhoofden zijn deels afgedekt met natuurstenen dekplaten. Vrij sober vormgegeven brugleuning bestaat uit
gietijzeren balusters.
Waardering
De midden 19de-eeuwse BRUG is van algemeen belang vanwege de architectuur-, cultuurhistorische waarde als
ruimtelijk en functioneel onderdeel van de historische buitenplaats Raaphorst. De brug is redelijk gaaf in hoofdvorm,
materiaalgebruik en detaillering.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Monumentnummer*: 526074
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

24 maart 2003
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Appartement

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
GRENSPAAL uit het laatste kwart van de 19de eeuw, is geplaatst ter afbakening van de Horsten door prinses Marie
zu Wied, dochter van Z.K.H. Frederik der Nederlanden. Na het overlijden van haar vader in 1881 erfde zij het
omvangrijke bezit aan buitenplaatsen van haar vader, waaronder De Horsten. Evenals haar vader liet zij aan aantal
grenspalen plaatsen ter markering van het bezit. Deze komen relatief minder voor. De paal staat op zijn
oorspronkelijke plaats.
Omschrijving
Kleine hardstenen paal met afgeronde top.
Waardering
De GRENSPAAL is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische en ensemblewaarde
door de ruimtelijke en functionele samenhang met de buitenplaats Raaphorst. De paal staat op de oorspronkelijke
plaats en heeft enige zeldzaamheidswaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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