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Nederland, land van
kastelen en buitenplaatsen
Nederland telt ruim 700 kastelen, buitenplaatsen
en landgoederen en dat is nog altijd een goed
bewaard geheim. Deze typisch Nederlandse
historische huizen en prachtige tuinen zijn veelal
door 17e- en 18e-eeuwse kooplieden en adel
bewoond. Ze vloeien voort uit dezelfde rijkdom
en weelde die ook de wereldberoemde schilderijen
van het Rijksmuseum in Amsterdam en het
Mauritshuis in Den Haag hebben voortgebracht.
Hoog tijd om deze weelderige kastelen en
buitenplaatsen in de schijnwerpers te zetten. Ze
vertellen samen het verhaal van indrukwekkende
tuinen, historische interieurs met waardevolle
collecties en beroemde bewoners. Een lofzang
op het rijke buitenleven van Nederland door
de eeuwen heen. Voor meer informatie over
Nederlandse kastelen en buitenplaatsen:

www.holland.com/kastelen

Pak de fiets

N

ederland kent groene gebieden
waarin landgoederen en
buitenplaatsen zich aaneenrijgen
en hun sporen in het landschap zichtbaar
hebben achtergelaten. Veel buitenplaatsen
zijn bijvoorbeeld te vinden in de duinrand
van Kennemerland (bij Amsterdam), in de
Duin- en Bollenstreek (boven Den Haag),
in ’s- Graveland (bij Amsterdam), langs de
Vecht (tussen Amsterdam en Utrecht), op
de Heuvelrug (bij Utrecht) en op de Veluwe
(bij Apeldoorn en Arnhem). Ook in de
Achterhoek en Twente zijn herkenbare
gordels van landgoederen. Veel zijn te
bezoeken als museum, hotel-restaurant, park
of tuin. Het zijn hierdoor aantrekkelijke
gebieden om op de fiets te ontdekken. Pak
dus de fiets en verwonder je over de pracht en
praal van de landhuizen in de vaak prachtige

Nederlandse natuur. Want één ding is zeker:
de rijke kooplieden en adel die afgelopen
eeuwen een landhuis lieten bouwen, hadden
smaak en wisten vaak de mooiste plekken in
de natuur te vinden.

Fietsen rondom
Kasteel Duivenvoorde
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Fiets huren?

eze fietsroute brengt je op een
ontspannen en veilige manier
langs vrij toegankelijke kastelen en
landgoederen in Wassenaar zuid, Voorschoten
en Voorburg. De streek rondom Den Haag
en Wassenaar dicht bij de kust is eeuwenlang
een geliefde regio geweest voor landgoederen
en buitenhuizen. Hiervoor is dan ook nog
veel terug te zien. De route leidt langs liefst
bijzondere musea: Kasteel Duivenvoorde,
Museum Voorlinden en Huygens’ Hofwijck.
De fietser passeert op gepaste afstand
koninklijk landgoed De Eikenhorst, waar
koning Willem-Alexander en koningin
Máxima met hun dochters Catharina-Amalia,
Alexia en Ariane wonen. Onderweg is
restaurant Central Park (Landgoed Vreugd
en Rust) een aanrader om af te stappen en
royaal te lunchen. De route is gebaseerd
op zogenaamde fietsknooppunten, een in
Nederland populair en landsdekkend netwerk
(‘cijfers in rondjes’) die de fietser zelf kan
combineren. Hierdoor is de route zelf in
te korten of uit te breiden. Volg simpelweg
de juiste volgorde van de cijfers, heel
gemakkelijk.

Op de routekaart is ook een
fietsverhuurder aangegeven,
in het geval dat je een fiets wilt
huren: Van de Valk Hotel de
Gouden Leeuw in Voorschoten
(Veurseweg 180, Voorschoten),
www.hoteldegoudenleeuw.nl,
+31-(0)71 560 2800. Het hotel
grenst aan een toeristisch
overstappunt (TOP) waar je
gemakkelijk gratis kunt parkeren.
Vanaf hier is het 900 meter
fietsen naar het startpunt van
de route.

De fietsroute duurt ongeveer ca. 2,5 uur (33
km), een ideale afstand om te combineren
met een lekkere lunch of een bezoek aan één
van de fraaie kasteelmusea die je onderweg
tegen komt. De kastelenroute start en
eindigt op dezelfde plek, namelijk bij Kasteel
Duivenvoorde, zodat je gemakkelijk en veilig
de auto kunt achterlaten. Het gloednieuwe
bezoekerspaviljoen Hof van Duivenvoorde
is een prima plek om sfeervol van koffie of
lunch te genieten.
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Kasteel Duivenvoorde:
een statige dame met
een unieke collectie
familieportretten.
Huygens’ Hofwijck
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Vertrek vanaf het parkeerterrein van Kasteel
Duivenvoorde linksaf
terug
naar de entree. Bij
51
de provinciale weg linksaf
en na ca. 100 meter bij
knooppunt 93 en vrijwel
direct hierna bij 86 linksaf
Horstenlaan. Vanaf hier zit
je op de route.82 Let op: volg
84
alleen de knopen en laat je
83
niet afleiden door andere
bewegwijzering (zoals
Landgoederen Route).
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Kasteel
Duivenvoorde
M M M

Koninklijke Villa
De Eikenhorst
M

Duivenvoorde was oorspronkelijk een
13e-eeuwse woontoren met een gracht
er omheen. Het kasteel is bij grondige
verbouwingen in 1631 en 1717 in zijn
huidige jasje gestoken. Sindsdien kreeg het
de functie van een buitenplaats waar de rijke
adellijke families in de zomermaanden het
stadse leven ontvluchtten. In 1960 werd het
kasteel en het omliggende landgoed (totaal
260 hectare) ondergebracht in een stichting.
Het kasteel, met authentieke interieurs uit
de 17e - 19e eeuw, is vanaf toen als museum
opengesteld voor het publiek. Duivenvoorde
geldt als één van de oudste kastelen van ZuidHolland en het heeft een unieke verzameling
familieportretten, zilveren voorwerpen, Delfts
blauw aardewerk en porselein. Individueel
bezoek van het kasteel is niet mogelijk,
wel in een van de dagelijkse rondleidingen
van april t/m oktober. Reserveren is
niet nodig. Groepsrondleidingen zijn op
afspraak mogelijk. Bezoekers kunnen het
hele jaar wandelen in het omringende
Engelse landschapspark (tegen kleine
vergoeding) of genieten van koffie of lunch
in het fonkelnieuwe bezoekerspaviljoen
Hof van Duivenvoorde. Zie voor actuele
openingstijden en toegangsprijzen: Kasteel
Duivenvoorde, Laan van Duivenvoorde 4,
Voorschoten, www.kasteelduivenvoorde.nl.

Landgoed
De Paauw
M

De Eikenhorst is het beroemdste moderne
landhuis van Nederland, omdat koning
Willem-Alexander en koningin Máxima
en hun kinderen er sinds 2003 wonen.
De Eikenhorst ligt op de Koninklijke
Landgoederen de Horsten in Wassenaar en
het koninklijk gezin zal op een zeker moment
naar Paleis Huis ten Bosch in Den Haag
verhuizen. De Eikenhorst is ontworpen door
architect Johan baron van Asbeck, die ook
paleis Het Loo in Apeldoorn restaureerde.
Het huis werd gebouwd tussen 1985 en 1987
in opdracht van prinses Christina en haar
toenmalige echtgenoot Jorge Guillermo. De
Eikenhorst is uiteraard niet voor publiek
toegankelijk.

Hotel Kasteel
De Wittenburg
M

De route slingert over landgoed De Paauw,
waarvan het neoclassicistische witte landhuis
in het oog springt. De buitenplaats is in
de 16e eeuw gesticht en kwam in het bezit
van prins Frederik van Oranje-Nassau
(1797-1881). In 1850 kreeg de prins van
de Russische tsaar Alexander II de door
twee leeuwen geflankeerde marmeren
paardendrinkbak cadeau, die nog altijd voor
het gebouw staat. Het omliggende park is
bijzonder fraai vanwege zijn vijverpartijen,
rododendrongroepen en slingerende paden.
Het landhuis is nu het gemeentehuis van
Wassenaar. Ook het kleinschalige
Brandweermuseum huisvest er
(alleen geopend op zaterdagen
en zondagen).
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Kasteel De Wittenburg is in 1901 opgeleverd
in een kenmerkende Hollandse neorenaissance stijl. Architect Johannes van
Nieukerken ontwierp het landhuis in
opdracht van jonkheer Helenus Marinus
Speelman. Hij was en rechtstreekse
afstammeling van Cornelis Speelman,
een gouverneur-generaal die diende in het
voormalig Nederlands Oost-Indië in de 17e
eeuw. Kasteel De Wittenburg is vandaag de
dag een stijlvol zakenhotel en congrescentrum.
Het landgoed biedt vrije toegang voor fietsers
en wandelaars. Hotel Kasteel Wittenburg,
Landgoed De Wittenburg 1, Wassenaar,
www.wittenburg.nl

Beeldentuin
Clingenbosch
M

Museum
Voorlinden
M M M

Landgoed Clingendael kent een rijke
historie. Vele tuin- en landbouwarchitecten
hebben een bijdrage geleverd aan de sfeer en
uitstraling van dit landgoed. Tuinarchitect
Zocher verving in de 19e eeuw de
oorspronkelijke Franse tuinarchitectuur door
de toen populaire Engelse landschapsstijl. Er
lopen diverse wandelroutes over het landgoed
en er is een theehuis. De private beeldentuin
Clingenbosch biedt meer dan 60 (inter-)
nationale kunstwerken en is te bezoeken op
donderdagmiddag in de maanden mei tot
en met oktober. Bezoek vindt plaats onder
begeleiding van een gids, waarvoor reserveren
nodig is: Beeldentuin Clingenbosch,
Dennenlaan 9, Wassenaar,

Huygens’
Hofwijck
M

www.beeldentuinclingenbosch.nl/nl/

Museum Voorlinden is een museum voor
moderne en hedendaagse kunst op landgoed
Voorlinden. Gedurende de 17e eeuw ontstaan
rond Den Haag verschillende buitenplaatsen.
Zo ook Voorlinden. Begin 19e eeuw wordt
op Voorlinden een park in landschapsstijl
aangelegd, naar ontwerp van J.D. Zocher
sr (1791-1870) en later aangevuld door zijn
zoon J.D. Zocher jr (1820-1915). Wanneer
Voorlinden in handen van jonkheer Hugo
Loudon komt, geeft deze in 1912 opdracht tot
het bouwen van het huidige landhuis. Er is nu
een restaurant in gevestigd. De internationaal
bekende Nederlandse landschapsarchitect
Piet Oudolf heeft recent de tuinen rondom
het museumgebouw ontworpen. Museum
Voorlinden, Buurtweg 90, Wassenaar,

informatie-bezoek/

www.voorlinden.nl
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Hotel Restaurant
Central Park
M

Huygens’ Hofwijck is één van de belangrijkste
monumenten in Nederland uit de 17de
eeuw en nu een museum. Het huis werd in
opdracht van Constantijn Huygens gemaakt.
Zijn zoon Christiaan Huygens geldt als de
bekendste wetenschapper die Nederland ooit
heeft voortgebracht. Constantijn Huygens
ontwierp het huis waarvoor hij adviezen
inwon bij architect Jacob van Campen, die
ook tekende voor het Paleis op de Dam
te Amsterdam en het Mauritshuis in Den
Haag. Huygens was ruim 60 jaar in dienst
van het koningshuis van de Oranjes. In
huis zijn tal van originele 17de-eeuwse
telescopen, uurwerken, familieportretten,
kunstvoorwerpen en brieven te zien.
Bijzonder is dat de plattegrond van de tuin
de vorm van een menselijk lichaam bezit.
Huygens’ Hofwijck, Westeinde 2A, Voorburg,
www.hofwijck.nl

M
De puissant rijke VOC-koopman van Tets
verkoopt in 1784 buitenplaats Vreugd en
Rust in Voorburg aan graanhandelaar
Adriaan, die getrouwd was met de schatrijke
bankiersdochter Hester van Staphorst. Deze
vrouw werd destijds ‘het rijkste meisje van
Holland’ genoemd. Vreugd en Rust is nu in
gebruik als boetiekhotel-restaurant Central
Park, waar de bezoeker rijkelijk culinair
kan lunchen. Central Park, Oosteinde 14,
Voorburg: www.centralparkronblaauw.com
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De landelijke kastelenlijn
en andere routes
Kasteel Duivenvoorde, Museum Voorlinden en Huygens’ Hofwijck maken
deel uit van de landelijke kastelenlijn, een selectie van de mooiste kasteelen buitenplaatsmusea van Nederland. Probeer ook één van de andere
rondjes langs de mooiste kastelen, buitenplaatsen en landgoederen. Kijk
voor gratis downloads op www.holland.nl/kastelen (klik op artikel over
routes). Ze zijn hier handig opgemaakt als printbaar formaat en als aparte
route te downloaden. Ook in zwartwit zijn ze goed leesbaar.

Fietsen als way of life

Wat is Nederlandser dan fietsen? Inderdaad…niets. Nederlanders worden
nog net niet geboren op het stalen ros, maar ze leren er al mee fietsen als
ze net kunnen lopen. Fietsen is veilig, er zijn fantastische fietspaden, vaak
gescheiden van autoverkeer. Fietsen is dé manier om het buitengebied van
Nederland te ontdekken. Er zijn meer dan 18 miljoen fietsen in Nederland,
meer dan er inwoners zijn (17 miljoen). Iedereen met een normale conditie
kan fietsen in Nederland. Je hebt geen 21 versnellingen nodig, drie volstaan.
Een helm gebruiken is in Nederland niet verplicht. Kinderen zullen het ook
leuk vinden om in Nederland al fietsend te beleven. Afstanden zijn kort, er
is onderweg veel te zien en te doen en het volgen van de fietsknooppunten
is leuk.

Colofon
Een initiatief van:

Ontwikkeld in samenwerking met:

Nederland Fietsland

Nederland staat niet voor niets bekend als fietsland. Veilige, comfortabele
fietspaden, lekker vlak en je fietst zo van het ene landschap in het andere.
Een mooie fietsroute vinden is heel eenvoudig. Er is ruim 32.000 km aan
bewegwijzerde fietsroutes uitgezet. Voor een kort fietstochtje zijn de
knooppuntroutes ideaal. Fiets je een meerdaagse tocht, gebruik dan de
langeafstand LF-routes. De portal www.nederlandfietsland.nl biedt een
overzicht van het aanbod, handige filmpjes, tips en een fietsrouteplanner.

Ontwerp: De Boer & van Dorst, Typetank
Beelmateriaal: RVD/Jeroen van der Meyde, beeldbank Rijksdienst Cultureel Erfgoed,
beeldbank NBTC Holland Marketing, Erfgoedhuis Zuid-Holland, Kasteel Duivenvoorde,
Museum Voorlinden, Huygens’ Hofwijck, Kasteel de Wittenburg, Beeldentuin Clingenbosch,
Central Park, OpenStreetMap.
Deze route is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Indien de informatie
onjuistheden blijkt te bevatten of wanneer er aanpassingen nodig zijn, kan de organisatie
hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

