
  FIETSROUTE - 28 km         2. De kunst van het verzamelen

ODE AAN HET HOLLANDSE LANDSCHAP

Start: Centraal Station, Stationsplein 3J, 2312 AJ Leiden/fietsverhuur     Route: Leiden - Voorschoten - Wassenaar
Alternatief startpunt: Parkeerterrein Haagweg 8 Leiden/fietsverhuur

Een prachtige fietsroute in de stad, door 
weilanden en over landgoederen. 
Dit is het sprekende landschap van de 
kunstverzamelaar.



1. Leiden
We beginnen de tocht in Leiden, 
de stad van de wetenschap, 
boeken, textiel, verzamelaars en 
de kunstschilders. Leiden was één 
van de kunstcentra van de 
Republiek. Van Goyen, Rem-
brandt, Steen, Van Mieris en Dou 
waren allen Leidse schilders.

De Gouden Eeuw is een periode 
van optimisme, grote welvaart, 
bouwlust en chauvinistische trots. 
De Republiek is vanaf 1648 een 
soevereine staat. Een goede 
reden om de Hollandse identiteit 
vorm te geven. De stad wordt door 
Jan van Goyen in beeld gebracht 
in het Hollandse landschap onder 
een ‘schilderachtige’ lucht.

Jan van Goyen (1596-1656) was 
één van de productiefste schilders 
van de Gouden Eeuw. Hij maakt 
meer dan twaalfhonderd schilde-
rijen.

Er is berekend dat in de Gouden
Eeuw meer dan vijf miljoen schil-
derijen zijn gemaakt. De afzet-
markt bestond vooral uit gewone 
burgers. Van alle Leidse schilders 
uit de zeventiende eeuw komt 
de naam van Jan van Goyen het 
meest voor in inventarissen in 
Leiden.

Het schilderij ‘Gezicht op Leiden 
vanuit het noordoosten’ is eigen-
dom van het Museum De Laken-
hal, een verzameling met als voor-
naamste pijler het Leidse erfgoed.

Routebeschrijving (www.fietsknoop.nl)

De route is duidelijk aangegeven met de borden van de Fietsknooppunten.
Deze borden zijn groen omrand. Op de laatste pagina van het boekje is 
een kaart met de route. Het makkelijkste is om -al dan niet met behulp van 
de app van Fietsknoop- de bordjes te volgen.

In Leiden en Voorschoten zullen we een klein stukje afwijken van het 
knooppuntennetwerk. In Leiden willen we u de mooiste gracht van Europa, 
het Rapenburg, niet onthouden. en in Voorschoten wordt vanaf buiten-
plaats Berbice een route gekozen langs oude landgoederen.

START: Leiden, Station, Stationsplein 3J, 2312 AJ Leiden.

Een sfeerimpressie van de stad in de Gouden Eeuw:

1.  Jan van Goyen, 
 Gezicht op Leiden vanuit het noordoosten, 1650,
 Lakenhal Leiden, inv. nr. S 115

Stationsweg - Steenstraat - rechts afslaan 1e Binnenvestgracht - museum 
van Volkenkunde - Morspoort

Morsstraat, 2312 BN Leiden
Weg vervolgen museumhaven kort Galgewater - langs park De Put 
en molen De Put over de Rembrandtbrug. Pleintje van de Weddesteeg. 
Op deze locatie is Rembrandt geboren.
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2.  Rembrandtplaats 
Rembrandt van Rijn (1606-1669) 
is in Leiden in de Weddesteeg ge-
boren en woonde er tot 1631. Op 
de muur van een nieuwbouwhuis 
is een herdenkingsplaquette en op 
het pleintje staat een monument. 
De jonge Rembrandt staat voor 
zijn ezel en maakt een zelfportret. 
Het pleintje kijkt uit op molen De 
Put.

Rembrandt werkt in zijn beginpe-
riode in een atelier met Jan Lie-
vens. De secretaris van de Oran-
jes, Constantijn Huygens, bezoekt 
het atelier en bemiddelt bij een 
aantal opdrachten voor het stad-
houderlijk hof. Huygens is onder 
de indruk van de jonge kunste-
naars. 

Rembrandt werd in Amsterdam 
een gepassioneerd verzamelaar. 

Toen hij failliet ging is zijn persoon-
lijke collectie geïnventariseerd. Hij 
verzamelde kunst en curiosa en 
bezat zo’n 60 beelden; bustes van 
gips en marmer van antieke den-
kers, dichters en Romeinse
keizers. In het Rijksmuseum van
Oudheden in Leiden zou een
dergelijke collectie niet hebben
misstaan. 

Rembrandt had veel contact met 
zo’n twintig andere verzamelaars, 
veelal kooplieden of regenten. Van 
een aantal kreeg hij ook opdrach-
ten voor schilderijen.
Van een ‘gemarmerde kegelschep’
maakt Rembrandt een ets. Derge-
lijke schelpen kwamen met sche-
pen van de VOC of WIC mee naar 
de Republiek en werden voor veel 
geld verkocht.

 2.  U kunt even stoppen op de Rembrandtplaats bij de Weddesteeg 
ter hoogte no 27. In het aangrenzende Rembrandtpark heeft u een mooi 
uitzicht over de Rembrandtbrug en molen De Put.

2.  Rembrandt, gemarmerde kegelschelp, 1650, 
 Rijksmuseum Amsterdam, RP-P-OB-241

Na Weddesteeg links Noordeinde en rechts bij Rapenburg. Dit is de
mooiste gracht van Leiden met veel herenhuizen uit de Gouden Eeuw.

Op Rapenburg 19 is het Japanmuseum Sieboldhuis.
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Plaquette geboorteplek Rembrandt en
uitzicht op Rembrandtbrug en molen De Put



3. Het Japanmuseum Sieboldhuis is gevestigd op Rapenburg 19. 
Het museum is doorgaans open van dinsdag t/m zondag: 10.00 - 17.00 
uur. Kijk voor informatie op: http://www.sieboldhuis.org/

Van Rapenburg 19 gaan we naar Rapenburg 25. Hier is de Bibliotheca
Thysiana.

We komen op het Rapenburg, de
mooiste straat van Europa.
“Van alle werelddelen is Europa
het mooiste werelddeel, van 
Europa zijn de Nederlanden het 
mooiste land, van de Zeventien 
Provinciën is Holland de mooiste, 
van de Hollandse steden is Leiden 
de mooiste, en van alle straten en
grachten van Leiden is het
Rapenburg de mooiste”.
(Parival, 1660).

Koning Willem-Alexander heeft 
hier in zijn studententijd gewoond.

Er zijn op het Rapenburg een aan-
tal interessante collecties, waar-
van we er drie uitlichten, namelijk 
het Japanmuseum Sieboldhuis 
(nr. 19), de Bibiotheca Thysiana 
(nr. 25) en de Hortus Botanicus 
(nr.73).

3. Japanmuseum Sieboldhuis
Op verzoek van prins Maurits
(1567-1625) verleende de Ja-
panse shogun de VOC in 1609 
vrije toegang tot Japanse havens. 
Dit was het startsein voor 250 jaar 
exclusieve handelsbetrekkingen 
met Japan. Overigens had prins 
Maurits zich voorgedaan als de 
koning van Holland. Wellicht had 
dit geholpen met het sluiten van de 
lucratieve handelsovereenomst.
Ruim twee eeuwen later werkt de

arts Philipp Franz von Siebold
(1796-1866) op Deshima in Japan.
Aangezien hij geen betalingen 
mocht ontvangen voor zijn werk 
werd hij vaak door patiënten be-
dankt met persoonlijke geschen-
ken. Deze voorwerpen vormen de 
basis van de verzameling die in 
het woonhuis van Von Siebold aan 
het Rapenburg is te zien. Hier is 
het Japanmuseum Sieboldhuis
gehuisvest.

De collectie groeide uit tot meer 
dan 25.000 voorwerpen; gebruiks-
voorwerpen, textiel, lakwerk,
keramiek, fossielen, mineralen, 
flora, fauna en oude landkaarten.
Laatstgenoemde collectie had
verstrekkende gevolgen voor de 
arts. Hij werd Japan uitgewezen 
op verdenking van spionage.

Von Siebold was met name
geïnteresseerd in flora en fauna. 
Hij vroeg zijn leerlingen om zoveel
mogelijk planten, dieren en zaden 
mee te nemen en huurde jagers in 
om dieren te vangen.

In een hiervoor ontworpen
panoramazaal zijn thematisch 
objecten opgesteld in vier meter 
hoge vitrines.
De invloed van de collectie is ook
vandaag nog duidelijk in onze

achtertuin. Veel planten die wij nu 
als Nederlands beschouwen, heeft 
Von Siebold meegenomen uit 
Japan, zoals de hosta, hortensia, 

azalea en rododendron. Destijds 
waren dit ‘nieuwigheden’, die 
populair waren bij eigenaren van 
buitenplaatsen.

Panoramazaal met thematisch geordende objecten
in vier meter hoge vitrines.



 4.  Op het Rapenburg 25 is de Bibliotheca Thysiana. 
De bibliotheek is alleen op afspraak te bezichtigen.
Telefoon:  071 514 0879.

3.  Jan van der Straet, 
 Terugkomst van de mereljacht, 
 uit de serie Venationes Ferarum, 1578

Van Rapenburg 25 gaan we naar Rapenburg 73. Hier is de Hortus
Botanicus.
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4.  Bibliotheca Thysiana
Al jaren prijkt de Bibliotheca
Thysiana hoog op de lijst met 
meest bijzondere monumenten in
Nederland. De zeventiende eeuw- 
se bibliotheek huisvest de collectie 
van de geleerde Johannes Thy-
sius (1621-1653). Het gebouw is
opgetrokken in de stijl van het
Hollands Classicisme door de
beroemde stadstimmerman Arent
van ’s Gravesande (1610-1662). 
De bibliotheek doet nog steeds 
dienst. Net als het gebouw is de 
collectie uniek. Er zijn bijzondere 
boeken uit verschillende vakgebie-
den: cartografie, anatomie, lette-
ren, muziek, theologie, astrologie, 
geschiedenis en natuurlijk kunst.
De parel van deze collectie is het

‘Printeboeck van Stradanus &
anderen’. Het bevat jachtscènes 
van Stradanus ofwel Jan van der 
Straet (1523-1605). De Vlaamse 
Van der Straet werkte mee aan het 
Palazzo Vecchio in Florence. Zijn 
portret is te zien op het plafond 
van de Salone Cinquecento, de 
zaal waar de vijfhonderd leden van 
de Algemene Volksraad bijeen-
kwam. Dit is het absolute epicen-
trum van de Florentijnse Repu-
bliek. Hier waren de burgers aan 
de macht. De Republiek floreerde 
door de rijkdom die grotendeels 
aan de internationale handel te 
danken was.

De jachtscènes op de prenten zijn
afkomstig van wandtapijten die 
Jan van der Straet maakte voor 
het buitenhuis van Cosimo I de 
’Medici in Poggio a Caiano, zo’n 
22 kilometer van Florence.

De burgers waren weliswaar 
aan de macht, maar de adel en 
gegoede burgerij woonde in de 
buitenhuizen en had de privileges, 
zoals het jagen op wild. In onze 
Republiek treffen we een soort-
gelijke situatie aan.

Onze fietstocht gaat langs
buitenhuizen en over jachtgebie-
den, waar slechts een enkeling het 
recht op had. 

Bibliotheca Thysiana Rapenburg



 

5.  Het is mogelijk een bezoek te brengen aan de tuin van Clusius in de
Hortus Botanicus op het Rapenburg 73. De tuin is open in het
zomerseizoen van maandag t/m zondag 10:00 - 18:00 uur. 
https://www.hortusleiden.nl/

4.  Tulpenboek van P. Cos 1637, Universiteit Wageningen

Via Rapenburg - Kaiserstraat - Vreeswijkbrug - rechts de Witte Singel op.
Uitrijden tot het beeld van Rembrandt.

Weddesteeg, 2311 VX Leiden

Vanaf hier rechtsaf Haagweg. We komen langs de houtzaagmolen. We
fietsen over Waddingbrug en komen in Voorschoten.

Huis Ter Wadding Leidseweg 559, 2253 JJ Voorschoten

de eeuw, toen dankzij de
sterke toename van zeetransport
steeds meer exotische planten
levend naar Nederland kwamen.
Tussen diverse gebouwen ligt een
reconstructie van de besloten tuin 
van de directeur Carolus Clusius
(1526-1609). Hij kweekte meer 
dan zeshonderd tulpen. Het was 
de eerste grote tulpencollectie in 
Europa. De tulp werd vanwege 
haar schoonheid gekweekt, een 
nieuw fenomeen in deze tijd. De 
liefde voor de tulp was over-
weldigend. Het leidde in 1637 tot
de zogenaamde ‘Tulpenmanie’,
waarbij de waarde van een bol kon
stijgen tot de prijs van een grach-
tenpand. 
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5.  De Hortus Botanicus
De Hortus Botanicus in Leiden 
is de oudste botanische tuin van 
Nederland en herbergt een weten-
schappelijke verzameling planten. 
Het is één van de groene schat-
kamers van Nederland. Planten-
rassen worden behouden, die in 
de natuur zijn uitgestorven, een 
levende collectie dus.

Door de internationale handel
werden eind zestiende en begin
zeventiende eeuw twintig keer
zoveel nieuwe soorten planten
geïntroduceerd als in de tweedui-
zend jaar ervoor. Maar de absolute 
bloei vond plaats in de negentien-

2

Hortus Botanicus Rapenburg 73

4



 6.  Huis Ter Wadding op de Leidseweg 559. 
Het huis is niet toegankelijk, het park wel. Het is een populair park voor 
bewoners van Leiden en Voorschoten. Veel mensen komen hier recreë-
ren en van de natuur genieten. Wij gaan hier links ‘Langs de korte Vliet’. 
Rijden langs het water tot de brug.

Langs de Korte Vliet, 2251 Voorschoten

Rechts de Leidseweg op. Al snel komen we bij Buitenplaats Berbice
Leidseweg 221.
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Huis Ter Wadding op de Leidseweg 559

6.  Huis Ter Wadding
Door het Rijk werd de landgoede-
renzone Leidschendam-Voorburg, 
Voorschoten, Wassenaar (28 km2) 
wegens de bijzondere cultuur- 
historische betekenis aangewe-
zen als beschermddorpsgezicht. 
Wij gaan dit gebied ontdekken en 
fietsen door agrarisch gebied, over 
landgoederen en langs buiten-
plaatsen. 

Patriciërs en regenten lieten op de 
strandwallen buitenplaatsen
aanleggen om de drukke en vieze 
stad tijdens de zomer te ontvlucht-
ten. Het ontwerpen van de lust-
tuin en het planten van exotische 
bomen en gewassen werd status 
en liefhebberij. Hier waren zelfs 
handboeken voor.

Ter Wadding werd gebouwd vlakbij 
een doorwaadbare plek in een 
bocht in de Oude Rijn door de 
lakenverver Willem van Noort uit 
Leiden. Huis en tuin vormen hier 
een ensemble. Ter Wadding geeft 
nog steeds een goede indruk van 
een landschapspark met een bij-
passend landhuis. De buitenplaats 
is in landschapsstijl aangelegd met 
slingerpaden en kronkelvijvers, 
waarlangs veel monumentale 
bomen staan, zoals de uit Florida 
afkomstige moerascipres en de uit 
China afkomstige Ginkgo Biloba. 

Een echte blikvanger van het huis 
is het timpaan in roccostijl.

Eén van de bewoners Matthieu 
van Noort illustreerde en be-
schreef in de zogenaamde de 
Pomologia Batava (1830) diverse 
soorten ‘van Appelen en Peeren, 
welke in Nederland gewoonlijk 
worden gekweekt’.



7.  Buitenplaats Berbice
Bij buitenplaatsen zijn de sporen 
van de bewoners interessant. Op-
vallend is het naastgelegen fraaie 
fabriekscomplex van de zilverfa-
briek Koninklijke Van Kempen & 
Begeer (1858), gebouwd door de 
toenmalige directeur Johannes 
Mattheüs van Kempen die ook de 
buitenplaats kocht om naast zijn 
fabriek te wonen. 

Rudolpha (Ruut) Begeer (1914-
2008) legt op Berbice een stijltuin 
aan met meer dan 4500 soorten 
rozen. Deze grenst aan de 
Orangerie, waar de exotische 
planten overwinteren. U kunt van 
deze rozen genieten en wandelen 

door de tuin, waarin ook antieke 
beelden te bewonderen zijn. Bij 
Berbice werd het besef dat er een 
spanningsveld is tussen ruimte-
lijke ordening en cultureel erfgoed 
pijnlijk duidelijk.

Ruut Begeer richtte in 1971 de
Vereniging Tot Behoud van Oud, 
Groen en Leefbaar Voorschoten 
op. Ze slaagt erin het geplande 
tracé van de N11-west te dwars-
bomen. Maar planologische 
ontwikkelingen duren soms langer 
dan een leven. In 2008 overlijdt 
mevrouw Begeer en laat zich in 
haar tuin begraven. Daarmee is ze 
tot voorbij haar laatste snik actief 
om het landgoed in zijn (heden- 
daagse) totaliteit te behouden.  

7.  Buitenplaats Berbice Leidseweg 221, 2253 AE Voorschoten. 
De tuin van buitenplaats Berbice kunt u bezoeken, mits u een pas heeft 
van het Zuid-Hollands Landschap.

Weg vervolgen op Leidseweg. We rijden langs buitenplaats Beresteijn. 
Rechts Mozartlaan in. Bij rotonde links Van Beethovenlaan. We komen 
langs het Adegeestpark. Hier staan een aantal bijzondere bomen. Recht-
door op rotonde Prins Bernhardlaan. We komen langs Burgemeester 
Berkhoutpark. Ga links op de Wijngaardenlaan.
Daarna rechts op de Schoolstraat.

Schoolstraat, 2252 CP Voorschoten
Schoolstraat wordt Veurseweg.

We komen langs het Van der Valkrestaurant/Top.
Rosenburgherlaan, 2252 Voorschoten

Weg vervolgen.
Horstlaan, 2252 AL Voorschoten

Buitenhuis Berbice en rechts tuinbeeld en Oranjerie
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8.  kasteel Duivenvoorde
Tot de pronkstukken in kasteel
Duivenvoorde behoren zilver,
Aziatisch en Europees porselein. 
Er is een kleine kamer, waarvan 
de wanden met goudleer zijn 
bedekt en een Turkse kamer met 
een hemelbed. Overal staan meu-
belstukken van exotische hout-
soorten, boeken en naturalia. De 
kasteelheren en dames verleen-
den status aan deze voorwerpen 
van kunst en wetenschap. Portret-
ten van deze bewoners sieren de 
muren.

Op kasteel Duivenvoorde woonde 
eeuwenlang de oudste adelijke 
familie van Holland: de Van Was-
senaers. Een van de familie-
leden was Johan Steengracht 
van Oostcapelle (1782-1846), de 

eerste directeur van het Maurits- 
huis. Aankopen zoals ‘Gezicht op 
Delft’ (1660-1661) van Johannes 
Vermeer zijn aan hem te danken. 
Steengracht verzamelde zelf ook 
Hollandse Meesters uit de Gouden
Eeuw. Zijn collectie was inter-
nationaal beroemd. Belangrijke 
stukken uit deze collectie zijn later 
geveild, zoals tekeningen van 
Jan van Goyen en 17 etsen van 
Rembrandt. Op initiatief van de 
Vereniging Rembrandt wordt het 
schilderij ‘Soo voer gesongen, 
soo na gepepen’ van Jan Steen 
(1625/26-1679) aangekocht voor 
het Mauritshuis. Deze was 
afkomstig uit de collectie van 
de Van Wassenaers en hing eerst 
op het kasteel.

Veurseweg, 2251 Voorschoten
Ingang Kasteel Duivenvoorde, Laan van Duivenvoorde 4.

8.  Ingang kasteel Duivenvoorde Laan van Duivenvoorde 4. Speciaal 
voor auto’s en fietsen is er een parkeerterrein. U rijdt de lange oprijlaan af 
en vindt deze rechts. Er zijn diverse wandelroutes. In het zomerseizoen is 
er iedere dinsdag t/m zondag om 14:00 uur en 15:30 uur een rondleiding. 
Kijk voor informatie op https://www.kasteelduivenvoorde.nl

5.  Jan Steen ‘Soo voer gesongen, soo na gepepen’, 
 1868-1670, Mauritshuis Den Haag, inv. nr. 742.

6.  Rembrandt, Adam en Eva, 1638, 
 Rijksmuseum Amsterdam, RPP-1961-992

Terug via hoofdingang en klein stukje terugfietsen namelijk via
Veurseweg, 2251 Voorschoten

en Horstlaan, 2252 AL Voorschoten
Hier linksaf. We fietsen op de Horstlaan door de weilanden. 
Via de fietstunnel komen we aan de andere kant van het spoor.
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9.  De Horsten
Het koninklijk landgoed De Hor-
sten bestaat uit ruim 400 hectare 
natuurgebied. Het is al meer dan 
anderhalve eeuw in de familie Van 
Oranje en bestaat uit drie land-
goederen: Raaphorst, Ter Horst en 
Eikenhorst. Dit was het jachtge-
bied van prins Frederik, de zoon 
van Koning Willem I (1797-1881). 
Hij was de belangrijkste groot-
grondbezitter in Nederland en 
kocht in Wassenaar negen buiten-
plaatsen.

De Duitse landschapsarchitect
Eduard Petzold (1815-1891)
smeedde de gebieden in Was-
senaar aaneen, zodat het een 
eenheid werd. Op enkele punten 
zijn markeerpalen van het jacht-

gebied te vinden met de initialen 
van Z.K.H. prins Frederik der 
Nederlanden. Een sfeerimpressie 
van landgoed Raaphorst met de 
Seringenberg uit de negentiende 
eeuw geeft de schilder Andreas 
Schelfhout (1787-1870).

We komen na de wetering de 
Schenk langs de Eikenhorst. Hier 
wonen koning Willem-Alexander, 
koningin Máxima en de prinsessen 
Amalia, Alexia en Ariane totdat de 
restauratie van Huis ten Bosch in 
het Haagse Bos is afgerond.

Het gebied van prins Frederik 
was groter dan dit landgoed. Wij 
vervolgen onze fietstocht over een 
aantal andere buitenplaatsen die 
hij aankocht.

Horst en Voordelaan, Voorschoten           en

Het koninklijk landgoed De Horsten is alleen voor wandelaars tegen
betaling toegankelijk. Bij de ingang op de Horstlaan kan je de fiets
stallen. Het is dan een flinke wandeling door de natuur naar de
Seringenberg of het jachthuis. Wij vervolgen onze weg over de Horstlaan 
en rijden door de weilanden en over de Schenk. 
De herenboerderij waar de Koninklijke familie woont is niet zichtbaar vanaf 
de weg.

7.  Andreas Schelfhout (1787-1870), 
 landgoed Raaphorst in Wassenaar met de Seringenberg, 
 privé-verzameling

Horst en Voordelaan buigt naar links wordt Raaphorstlaan. Onder
N44 (fietstunnel) door Houtlaan

Laan van Hoogwolde, 2243 CA Wassenaar
Hier rechts fietspad Van Ommerenlaan. Hier volgen we de
Landgoederenroute. We fietsen van 55 naar 52.
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10.  Landgoederen
 Backershagen en 
 Wiltzanck en De Paauw.
De Horsten wordt door prins 
Frederik samengevoegd met de
buitenplaatsen Backershagen,
Wiltzanck en De Paauw.

De achttiende eeuwse theekoepel 
van Backershagenis is een ‘land-
mark’ in Wassenaar dat als mijl-
paal overal bovenuit torent. Deze 
‘geheimzinnige koepel’, waarvan 
de trap verscholen zit achter een 
paneel, staat op een enorme 
kunstmatige heuvel. Aan de voet 
van de heuvel ligt een kronkelende 
vijver in een bemost landschap 
met op een schiereilandje de res-
tanten van een zogenaamde folly, 
een fantasiegebouwtje, in dit geval 
een kluizenaarsgrot. Het was 
romantiek ten voeten uit; gemaakt 
om te imponeren.

Prins Frederik brengt een groot 
deel van zijn tijd door op De 
Paauw. Tegenwoordig is dit het 
gemeentehuis van Wassenaar. 

Dat prins Frederik en zijn vrouw 
Louise van Pruisen gevormd 
werden aan het Pruisische Hof 
wordt hier duidelijk. De pracht en 
praal van de neoclassicistische 
gebouwen van Park Sanssouci en 
de hofstad Berlijn zijn een ware in-
spiratie voor De Paauw. Hermann 
Wentzel wordt aangetrokken, die 
de villa in neoclassicistische stijl 
verbouwd. Opvallende elementen 
in de tuin zijn het tempeltje, de 
leeuwinnen en de klassieke beel-
den van Griekse godinnen. Het 
zijn directe kopieën van beelden 
op de Schloßbrücke in Berlijn.

Landgoederen vrij toegankelijk. Huis en tuin van De Paauw wordt regel-
matig gebruikt voor exposities. Via diverse landgoederen fietsen we van 
55 naar 52.
Lange Kerkdam, 2242 BX Wassenaar

Wijngaardenlaan, 2254 Voorschoten, Voorschoten CS. 
U kunt de trein naar Leiden CS nemen. 
Voor uw fiets kunt u een ticket kopen.

Wij volgen de borden en rijden langs het Spoor naar:
Haagweg 247, 2324 Leiden

Huis ter Wadding Leidseweg 559, 2253 JJ Voorschoten
Vanaf hier is de route hetzelfde als bij de heenweg. U kunt nog
stoppen bij de houtzaagmolen op de terugweg.

Weddesteeg, 2311 VX Leiden

Morsstraat, 2312 BN Leiden
1e Binnenvestgracht - links Steenstraat - Stationsweg - Leiden CS 16
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De theekoepel van Backershagenis met aan de voet van de heuvel het schiereilandje met kluizenaarsgrot. Beeld bij 
de Paauw ‘Pallas Athena beschermt de jonge held die ten strijde trekt’, Gustav Hermann Blaeser, 1854



Meer informatie
Fietsverhuur & Fietsenmakers
Roest Tweewielers Schoolstraat 62, Voorschoten 
T 071 561 24 96

Musea
Het Mauritshuis Plein 29, 2511 CS Den Haag 
https://www.mauritshuis.nl/
Japanmuseum Sieboldhuis Rapenburg 19 
http://www.sieboldhuis.org/
Hortus Botanicus Rapenburg 73 https://www.hortusleiden.nl/
Huis Ter Wadding op de Leidseweg wandelgebied
Bibliotheca Thysiana Rapenburg 25 tel. 071 514 0879
Buitenplaats Berbice Leidseweg 221 Voorschoten (pas 
nodig)
Kasteel Duivenvoorde Laan van Duivenvoorde 4 
https://www.kasteelduivenvoorde.nl
Het koninklijk landgoed De Horsten.
Horstlaan wandelgebied (betaald)
Huis De Paauw, Raadhuislaan 22 Wassenaar
Museum De Lakenhal, Oude Singel 32 

Colofon
Deze fietsroute is uitgegeven in opdracht  
van Duin, Horst en Weide.
De route is onderdeel van een aantal routes.

Uitgever
Hofcultuur

Redactie  
Wimmie Hofstra

De inhoud van deze routefolder is met de grootst mogelijke zorgvuldig- 
heid samengesteld. Hofcultuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 
voor de juistheid en volledigheid van de vermelde gegevens.


