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Complexomschrijving
Complexomschrijving van de historische buitenplaats Ter Leede. zie ook monumentnummer 528400.
In structuur en deels in detail vrij gaaf bewaarde historische buitenplaats, bestaande uit het HOOFDGEBOUW TER
LEEDE (1), HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG (2), BOERDERIJ (3), STALGEBOUW (4), ENSEMBLE VAN
ORANJERIE (5A) EN MOESTUINMUUR (5B) en TOEGANGSHEK (6).
De historische buitenplaats Ter Leede bestaat uit een park in late landschapsstijl met oude laanbomen, open ruimtes
en zichtassen over het aangrenzende polderland. In het park bevindt zich een in oorsprong 17de-eeuws, maar in
1861 aangepast hoofdgebouw, alsmede twee agrarische bijgebouwen en een oranjerie. Aan het begin van de
oprijlaan staat een toegangshek. Aan de zuidkant van het terrein loopt vanaf de oranjerie een tuinmuur.
De historische buitenplaats Ter Leede ligt aan de binnenduinrand, op de overgang van het duinlandschap naar het
veenlandschap. Ter Leede ligt op een strandwal. De hoog gelegen strandwallen waren van ouds als akkerland in
gebruik. De laag gelegen venige strandvlakten werden als graslanden gebruikt. Tussen de akkerlanden en de
graslanden lagen wegen waaraan boerderijen stonden. Een deel van die boerderijen groeide later uit tot een
buitenplaats. Van der Aa meldt in 1847: 'Men treft er [in Sassenheim] mede heerlijke buitenplaatsen en zeer
schoone boerenwoningen...'. Hij noemt de buitenplaatsen niet met name, maar het betrof, afgezien van Ter Leede,
het buiten Sassigt (ook huys te Nieuburgh of het Oude Koningshuis genoemd), Wilt Ryk, Klinkenberg, het huis Ter
Wegen, Teylingen, Berg en Daal en Schravendam.
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De oudste vermelding van een huis ter plaatse van Ter Leede dat ook als ridderhofstad te boek stond, dateert van
1322. Op 7 mei 1322 draagt Dirk van Sassenheim op aan graaf Willem III 'sine woninghe met vierdalf morghen
ghestlands, daer die woninghe op staet te Sassenhen, ende dertienhalf morghen broeclands die an die zelve
woninghe legghen'. Over het algemeen wordt aangenomen dat de 'woninghe' bij de Hoekse en Kabeljauwse twisten
tijdens het beleg van Leiden in 1420 afgebrand, dan wel gesloopt is. Over het uiterlijk is niets naders bekend. Het
land met de naam: 'die Oude Hofstede van Zassenem' wordt in 1421 verkocht aan het klooster Engelendaal te
Leiderdorp. Er wordt een hofstede gebouwd.
In het derde kwart van de 17de eeuw is aan de hofstede een herenhuis aan het riviertje de Leede gebouwd dat de
naam Ter Leede krijgt. Geometrische tuinen met hoge heggen werden ter zijde van het huis aangelegd. Uit een
boedelbeschrijving van 1712 blijkt de omvang: 'een Hoffsteede met zijn HeerschapsHuysinge, koets- en wagenhuys
en verdere landerijen, groot omtrent 22 morgen, genaemt het Huys ter Leede, met zijn Laen ende 6 rijen boomen
beplant en sterrebosch daer nevens met zijn boom-gaert en warmoestuyn aan de Leede'. Op een gravure van
Rademaker uit 1732 ziet men een blokvormig gebouw, bestaande uit een onderverdieping, bel-etage, tweede
verdieping en kap. De afgebeelde linkerzijgevel (noord) heeft kruisvensters op de bel-etage en de verdieping. Op de
daknok staan twee schoorstenen. Daar vóór ligt een parterre de broderie omzoomd door buxusbollen en obelisken
op de hoeken.
Van 1746 dagtekent een kaart waarop het huis met een gracht omgeven blijkt te zijn en een lange in westelijke
richting lopende oprijlaan bezit. Het in de boedelbeschrijving van 1712 genoemde sterrenbos blijkt ten westen van
het huis, de boomgaard en de moestuin ten noorden en oosten van het huis, aan de Leede, te liggen. Wanneer het
bezit in 1807 wordt verkocht is er sprake van 'Het huis met ruim 24 morgen en een overbos van 5 morgen, twee
boerderijen, 'De Stolp' met 34 en de andere met 36 morgen...'.
Op de kadastrale minuut van 1819 is de omvang van de buitenplaats vanaf de rivier tot aan de noordoost-zuidwest
lopende straatweg (Heerwegh) ten westen daarvan. Tussen de buitenplaats en de straatweg bevindt zich een
parallelle noordoost-zuidwest lopende laan. Tussen de beide lanen is bos aangeplant waarin zich open stukken met
bouwland bevinden. Door het bos loopt een lange gebogen allee van oost naar west die de verbinding vormt tussen
de beide lanen. Ten zuiden van de allee is een ovale vijverpartij zichtbaar. Na de parallelle laan splitst de allee zich
en voert naar het stalgebouw enerzijds en langs het hoofdgebouw met aangebouwde boerderij anderzijds. De oude
rechte (17de-eeuwse?) oprijlaan is ten zuiden daarvan gemarkeerd. Op het kruispunt van de gebogen allee en de
Heerwegh ligt een kleine dienstwoning: de portierswoning. Het huis en de hofstede zijn aaneen gebouwd.
Daarachter is een hooiberg weergegeven. Ten zuiden van het complex liggen een haakvormig bijgebouw
(stalgebouw) en een kleine opstal: de oranjerie. De gebouwen liggen temidden van weilanden, moestuinen,
boomgaarden en bosjes. Ten noorden en oosten is de huisplaats door water begrensd. Aan de zuidkant is nog een
klein restant van de voormalige omgrachting over. Op de Oorspronkelijk Aaanwijzende Tafel (OAT) wordt het 'vijver'
genoemd.
De situatie van de kadastrale minuut zou in de 19de eeuw heel weinig veranderen. Alleen het huis met boerderij had
een forse verandering ondergaan. In 1861 waren het huis en het voorste deel van de boerderij voor een groot deel
door brand verwoest. Het huis werd direct daarna, met gebruikmaking van kelders en oud muurwerk, herbouwd in
een voor die tijd kenmerkende stijl: het eclecticisme. De boerderij werd wat ingekort en de nieuwe voorgevel werd
in eclectische vormen, passend bij het hoofdgebouw, gedecoreerd.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 januari 2022

Pagina: 2 / 14

Aan het begin van de 20ste eeuw vinden er op het terrein ingrijpende wijzigingen plaats. De formele toegangslaan
was al aan het eind van de 19de eeuw verdwenen. Er werd een landschappelijke vijverpartij aangelegd, waartoe een
sloot in het noordoostelijke deel van de plaats werd vergraven. De voormalige nutsgronden in de noordoosthoek
(weiland, boomgaard en moestuin) zijn onderdeel van een landschappelijke aanleg geworden.
In 1929 wordt het grootste deel van het bezit aan een exploitatiemaatschappij verkocht, die in het voormalige
parkbos en langs de oprijlaan huizen bouwde. Het overgebleven landschappelijk aangelegd gedeelte bleef park,
maar werd steeds meer door bebouwing ingesloten. Alleen het weidelandschap ten noordoosten en ten oosten van
Ter Leede is nog open. Na de Tweede Wereldoorlog is de dienstwoning aan de voormalige Heerwegh (thans Van
Pallandtlaan) gesloopt. In 1975 werd een bungalow op het terrein achter het huis en de boerderij bijgebouwd. Deze
valt buiten de bescherming. De oranjerie en het stalgebouw kregen een woonbestemming.
Waardering
De historische buitenplaats Ter Leede is van algemeen cultuur-, architectuur- en tuinhistorisch en landschappelijk
belang:
- wegens de ouderdom;
- als uitdrukking van een regionale ontwikkeling;
- wegens de cultuurhistorische waarde van het hoofdgebouw;
- wegens de aanwezigheid van een landschappelijke aanleg;
- wegens de combinatie van nut (agrarisch) en sier (park)elementen;
- wegens de onderlinge samenhang van de bebouwing en het park;
- wegens de samenhang met het omringende polderlandschap.
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Onderdeel 1: Omschrijving Hoofdgebouw.
Het HOOFDGEBOUW Huis Ter Leede werd gebouwd in het derde kwart van de 17de eeuw als lusthof aan een reeds
bestaande boerderij. Na een brand in 1861 waarbij een groot deel van het huis werd verwoest, is het herbouwd in
eclectische stijl met gebruikmaking van de kelders en enig oud muurwerk. Het huis is in de jaren tachtig van de
20ste eeuw gerestaureerd.
Gepleisterd gebouw op samengestelde plattegrond, bestaande uit een rechthoekig deel aan de noordzijde (het
oudste stuk) en twee uitbouwen aan de zuidzijde uit 1862-1863, waarin de entree en dienstvertrekken waren
ondergebracht. Het pleisterwerk is met getrokken voegen versierd. Rond de vensters zijn sierstuclijsten
aangebracht. Het rechthoekige deel bevat een kelderverdieping, hoofdverdieping, eerste verdieping en zolder en
wordt door een overstekend zadeldak op consoles met zaagwerk langs de daklijst afgesloten. In de lange gevel
(noord) kelderlichten met 17de-eeuwse natuurstenen kozijnen en ijzeren spijlen, acht- en zesruitsvensters met
persiennes en halve vensters onder de dakrand. In het stucwerk aangebracht, gekanteeld fries onder de dakrand.
Het driezijdig uitgebouwde gedeelte op de zuidwesthoek bevat de ingang met trap, is twee bouwlagen hoog en
wordt bekroond door een tentdak met houten klokkentorentje, waarop smeedijzeren bekroning met windwijzer. Het
middendeel van deze uitbouw kent een toogvormige beëindiging. Langs de dakrand is in stuc een
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boogfriesversiering aangebracht. De voordeur met bovenlicht heeft een golvende stuclijst met neo Lodewijk XIV
kuifversiering als bekroning. Daarboven een venster met omlijsting met consoles in de aanzetten en een brede toog
met sluitsteen als afsluiting. De vensters van de zijgedeelten worden door een waterlijst gescheiden.
In het interieur betreedt men via een vestibule de hal van waaruit direct de kamers in het rechthoekige deel en via
een gang de dienstvertrekken (keuken en pantry) te bereiken zijn. In de hal een gebogen trap naar de verdieping
en een trap naar de onderverdieping met de kelders. Van de vier kelders in het oudste, rechthoekige gedeelte is de
meest westelijke voorzien van een (in de oorlog ontpleisterd) kruisribgewelf op gemetselde muurpijlers. De overige
kelders zijn overdekt met troggewelven tussen houten balken. Vloer met blauwe estrikken. Het onderhuis is van
buitenaf toegankelijk via een deur in de oostzijde. De indeling van de begane grond is oorspronkelijk, de aankleding
en afwerking het resultaat van de restauratie in de jaren tachtig van de 20ste eeuw.
Waardering
Het HOOFDGEBOUW Huis Ter Leede is van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch belang:
- wegens de ouderdom;
- wegens de eclectische stijl waarin het na 1862 is verbouwd;
-wegens de structuur van de plattegronden;
- wegens de centrale plaats in het landschapspark;
- wegens de bouw- en ontwikkelingsgeschiedenis die representatief is voor veel rurale edelmanswoningen;
- wegens de functioneel ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats

Lustslot
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Onderdeel 2: Omschrijving HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG van de HISTORISCHE BUITENPLAATS TER LEEDE.
De kern van het park van de historische buitenplaats Ter Leede beslaat een vrijwel vierkant terrein en wordt door
een sloot aan noord- en oostzijde begeleid. Aan die zijden ligt het open polderlandschap. Centraal ligt het huis met
aangebouwde boerderij. De aanleg van het park vond plaats aan het begin van de 20ste eeuw in late
landschapsstijl, die ook gardenesque stijl wordt genoemd. Kenmerken van deze stijl komen grotendeels overeen
met de kenmerken van de landschapsstijl: slingerende lijnen, zichten naar punten buiten de aanleg, een slingerende
vijver waarvan het begin en eind niet zichtbaar zijn, een rondwandeling en afwisseling in de taferelen tijdens die
rondwandeling. Bij de gardenesque stijl wordt de afwisseling steeds belangrijker. Die afwisseling komt voornamelijk
tot uiting in het gebruikte plantmateriaal, waarbij veel nieuwe soorten werden toegepast. Aan de noordoost- en
zuidoostkant zijn vanuit het huis lange zichtlijnen over het polderland geschapen. Rond het huis liggen open
ruimtes, grote gazons met daaromheen beplanting van heesters (voornamelijk rododendrons) en bomen. Een
markant element is de grote Fagus sylvatica (bruine beuk) op het gazon ten noorden van het huis. In het
noordwesten van het terrein ligt een oude, waarschijnlijk nog 18de-eeuwse eikenlaan die op de kadastrale minuut
van 1819 staat getekend. Ten noorden van het huis loopt een gebogen vijver in noordwest-zuidoostelijke richting,
waarbij de noordwestzijde verdwijnt in het bos. In de vijver ligt een eilandje. Op de noordpunt heeft de vijver een in
een hoek van 90° omgeknikt, met de omringende sloot parallel lopend, beloop: een overblijfsel van de voormalige
omgrachting. De randen van het terrein worden gekenmerkt door afwisselend open en gesloten ruimtes met een
opvallend reliëf (gerealiseerd met vrijgekomen grond uit de vijver). In de gesloten ruimtes met dichte beplanting is
een aantal solitaire exoten geplant. De oorspronkelijke rondwandeling om de vijver, begeleid door een
laanbeplanting met eiken, is aan de oostkant verstoord doordat daar in de jaren zeventig van de 20ste eeuw een
bungalow is gebouwd. Deze valt buiten de bescherming.
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Waardering
De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorend tot de historische buitenplaats Ter Leede is van belang:
- wegens de aanleg in laat landschappelijke of gardenesque stijl;
- wegens de aanwezigheid van enkele formele elementen uit de 18de eeuw;
- wegens de aanwezigheid van een aantal doorzichten vanuit het huis op het omringende onbebouwde
polderlandschap;
- wegens de markante situering als parkblok in een oorspronkelijk open landschap, dat aan de noord- en
noordoostzijde nog bewaard is gebleven;
- wegens de aanwezigheid van nutsgebouwen die deel uit maken van de agrarische component van de buitenplaats;
- wegens de visueel-ruimtelijke context waarin het hoofdgebouw een bewuste plaats heeft gekregen.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Historische aanleg
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Onderdeel 3: Omschrijving Boerderij.
Ter plaatse van de middeleeuwse ridderhofstad (?) in de 16de eeuw gebouwde BOERDERIJ. In de huidige vorm
daterend uit het begin van de 19de eeuw, met een omstreeks 1862 met stucwerk gedecoreerde voorgevel.
Voergangboerderij, opgetrokken van rode baksteen, op rechthoekige plattegrond onder rieten wolfsdak. Aan de
linkervoorzijde met een tussenlid verbonden aan het hoofdgebouw. De boerderij bestaat uit een woongedeelte,
bedrijfsgedeelte met keuken en geut en tenslotte een stal. Het woongedeelte is onderkelderd. De gepleisterde
voorgevel met middendeur, vensters ter weerszijden en op de verdieping, wordt beëindigd met een opzetstuk.
Klimmend boogfries langs de dakrand. In de rechterzijgevel getoogde keldervensters met ijzeren spijlen en groot
roedevenster ter hoogte van het woongedeelte; ter hoogte van de keuken twee schuifvensters, twee deuren, één
naar de keuken en één naar de geut, en een klein roedevenster. Dan volgt een aantal deuren en vensters met luiken
ter betreding en verlichting van de stal. Drie dakkapellen onder zadeldaken die op het hoofddak aanlopen.
Achtergevel met twee lage mestdeuren en een enkelvoudige middendeur die met een tussenlid verbonden is met de
vier roeden hooiberg. Op de verdieping een hooiluik en twee vensters. Linkerzijgevel met vensters met luiken
waartussen (20ste-eeuwse) steunberen.
In het inwendige is het woongedeelte door een brandmuur van de keuken gescheiden. Dit deel is onderkelderd. De
kelder wordt overkluisd door troggewelven tussen gekantelde balken, hetgeen op een bouwdatum uit de 17de of
16de eeuw kan duiden. Boven de keuken zijn twee kamertjes afgetimmerd. De stal heeft een driebeukige indeling.
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De spantconstructie is 19de-eeuws.
Waardering
De BOERDERIJ behorend tot de historische buitenplaats Ter Leede, is van belang:
- wegens de ouderdom;
- wegens het type;
- wegens zijn plaats binnen de ontwikkelingsgeschiedenis van de buitenplaats Ter Leede;
- wegens de functioneel-ruimtelijke relatie met de overige opstallen op de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)
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Onderdeel 4: Omschrijving Stalgebouw.
STALGEBOUW bestaande uit twee haaks op elkaar staande vleugels oorspronkelijk uit de 18de of 19de eeuw onder
met blauwe pannen gedekt schild- en zadeldak. Het gebouw diende oorspronkelijk als zomerhuis en wagenschuur.
De korte vleugel (nr. 15) is herbouwd in de jaren tachtig van de 20ste eeuw. Thans heeft het gebouw een
woonfunctie.
Waardering
Het STALGEBOUW behorend tot de historische buitenplaats Ter Leede is van belang:
- wegens het type;
- wegens de functioneel-ruimtelijke relatie met de overige opstallen op de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Stalgebouw(L)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 januari 2022
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Monumentnummer*: 528397
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

23 mei 2005

Kadaster deel/nr:

82984/188

Complexnummer

Complexnaam

528392

Ter Leede

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Sassenheim

Teylingen

Zuid-Holland

Straat*

Nr*

Ter Leedelaan

43

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Sassenheim

A

Postcode*

Woonplaats*

Situering

2172 JL

Sassenheim

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
7182

Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 5A: Omschrijving voormalige Oranjerie.
Voormalige ORANJERIE op rechthoekige plattegrond onder schilddak met blauwe pannen gedekt. Opgetrokken van
rode baksteen. 24-ruits roedevensters, staafankers tussen begane grond en verdieping en onder de dakrand. Aan de
straatzijde is de onderverdieping van een pleisterlaag voorzien. De oranjerie dagtekent van het eind van de 18de,
begin 19de eeuw. Thans tot woning verbouwd.
Waardering
De voormalige ORANJERIE, deeluitmakend van een ensemble van oranjerie en moestuinmuur, behorend tot de
historische buitenplaats Ter Leede is van belang:
- wegens de ouderdom;
- wegens het type;
- wegens de functioneel-ruimtelijke relatie met de overige gebouwen op de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Orangerie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 januari 2022
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Monumentnummer*: 528398
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

23 mei 2005

Kadaster deel/nr:

82984/183

Complexnummer

Complexnaam

528392

Ter Leede

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Sassenheim

Teylingen

Zuid-Holland

Straat*

Nr*

Ter Leedelaan

43

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

2172 JL

Sassenheim

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Grondperceel

Sassenheim

A

7183

Sassenheim

A

7589

Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 5B: Omschrijving Moestuinmuur.
Langs de Baron van Heemstralaan loopt vanaf de oranjerie een MOESTUINMUUR die de afgrenzing van de bij de
oranjerie gelegen moestuin vormde. Bakstenen muur, afgedekt door een rollaag en aan tuinzijde van steunberen
voorzien, 19de eeuw.
Waardering
De MOESTUINMUUR, deeluitmakend van een ensemble van oranjerie en moestuinmuur, behorend tot de historische
buitenplaats Ter Leede is van belang:
- wegens de ouderdom;
- wegens het type;
- wegens de functioneel-ruimtelijke relatie met de overige gebouwen op de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinmuur

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 januari 2022
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Monumentnummer*: 529198
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

23 mei 2005

Kadaster deel/nr:

82877/197

Complexnummer

Complexnaam

528392

Ter Leede

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Sassenheim

Teylingen

Zuid-Holland

Straat*

Nr*

Ter Leedelaan

43

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Sassenheim

A

Postcode*

Woonplaats*

Situering

2172 JL

Sassenheim

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
7589

Rijksmonumentomschrijving**
Onderdeel 6: Omschrijving Toegangshek.
Aan het begin van de oprijlaan een TOEGANGSHEK met gepleisterde, op de hoeken inspringende, hekposten met
verdiepte velden, afgesloten door een geprofileerde en gekorniste afdekplaat. IJzeren hekken met rechte spijlen en
beëindiging met vergulde tulpen. XIX.
Waardering
Het TOEGANGSHEK, behorend tot de historische buitenplaats Ter Leede is van belang:
- wegens de markering van de toegang tot de buitenplaats;
- wegens de ouderdom;
- wegens de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

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 17 januari 2022

Functie

Pagina: 14 / 14

