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Genieten, cultuur opsnuiven, wandelen en fietsen. Dat zijn de ingrediënten

voor de wandel- en fietstochten door Leidschendam, Voorburg en Stompwijk.

De historische kernen aan de Vliet herbergen vele schatten. 

Erfgoed in de vorm van monumenten, parken en onze prachtige Vliet. 

Het gebied kent een rijke geschiedenis die teruggaat tot in de tijd van de 

Romeinen. Het Erfgoedpodium Leidschendam-Voorburg spant zich in om al

dat moois in onze gemeente bij u onder de aandacht te brengen. Kies een van

de vier routes die het beste bij u past, qua kilometers en bezienswaardigheden.

De routes lopen rond, dus u kunt op elk punt instappen of een point of interest

overslaan en de route zo iets inkorten. Ook vindt u tips om de route iets te 

verlengen. Alle erfgoedpunten en andere points of interest vindt u genummerd

achterin het boekje. Die nummers ziet u terug in de routebeschrijving. 

De twee wandelroutes en twee fietsroutes ‘Schatten aan de Vliet’ 

zijn ook in de izi.TRAVEL-app te vinden. Veel plezier!

SCHATTEN AAN DE VLIET

VOORWOORD



ERFGOEDPARTNERS

Archeologische Werkgroep 
Leidschendam-Voorburg
www.awlv.nl

Begraafplaats Wilsveen

Bibliotheek aan de Vliet
www.bibliotheekaandevliet.nl 

Buitengoed Dorrepaal
www.middin.nl  

Gemeente Leidschendam-Voorburg
www.lv.nl 

Houtzaagmolen De Salamander
www.molendesalamander.nl 

Huygens’ Hofwijck
www.hofwijck.nl 

Kinderboerderij Essesteijn
www.middin.nl 

Molen de Vlieger
www.molendevlieger.nl 

Museum Swaensteyn
www.swaensteyn.nl 
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SAMEN STERK IN CULTUUR

LEIDSCHENDAM- VOORBURG 

Het Erfgoedpodium Leidschendam-Voorburg is een club waarin zo’n 
twintig stichtingen, verenigingen en erfgoedlocaties samenwerken om de
culturele schatten die we hier hebben bij u onder de aandacht te brengen.

De kracht van het Erfgoedpodium ligt in de gezamenlijkheid. Het podium
bestaat uit een hechte groep van organisaties met een gezamenlijke 
achterban van vele honderden vrijwilligers. Ze hebben een eigen 
jaarprogramma en een eigen jaarlijkse ‘dag’: de Erfgoeddag Schatten 
aan de Vliet.

De erfgoedpartners hebben allemaal hetzelfde doel: inwoners en bezoekers
van buiten in contact brengen met de culturele schatten die laten zien wat
voor bijzondere plek de gemeente Leidschendam-Voorburg is.

Oude Kerk Voorburg 
www.oudekerkvoorburg.nl 

Stichting Erfgoed Prinses Marianne
www.erfgoedprinsesmarianne.nl

Stichting “Mooi Voorburg”
www.mooivoorburg.nl 

Stichting Open Monumentendag
Leidschendam-Voorburg
www.omd-lv.nl 

Stichting Vrienden van de Dorpskerk
Leidschendam 
www.vriendenvandedorpskerk.nl 

Stichting Vrienden van het Carillon
www.oudekerkvoorburg.nl/carillon/  

Stompwijkse Paardendagen
www.stompwijksepaardendagen.nl 

Vereniging Erfgoed Leidschendam
www.erfgoedleidschendam.nl 

Verenigde watersport
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FIETSROUTE LEIDSCHENDAM-
VOORBURG-STOMPWIjK: 

SCHATTEN AAN DE VLIET  28,7 KM
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l Start bij de Stadbakens 
Forum Hadriani (1) (Prinses 
Mariannelaan, ter hoogte van
huisnummer 218 Voorburg).

l Ga de Arentsburghlaan in. 
Houd daarbij Park Arentsburgh
(2) aan uw linkerhand.

l Rijd met de klinkerweg mee naar
rechts (Ds. Veldhoenlaan) en ga
rechtdoor de Hoge Weidelaan in.

l Sla aan het einde van de laan
rechtsaf, ga vervolgens bij de
T-splitsing linksaf. Dit is de 
Hoekenburglaan.

l Ga aan het einde van de straat
linksaf het fietspad op.

l Steek via het bruggetje de Vliet
over en ga linksaf op het fietspad.

l Rijd langs de Westvlietweg tot de
volgende brug. Dit is de Oude 
Tolbrug. Aan de rechterzijde 
van de weg ziet u Buitengoed 
Dorrepaal (3).

l Ga over de Oude Tolbrug en sla
rechtsaf naar het Westeinde.

l Volg het Westeinde helemaal tot
het Marianneviaduct. Vlak voor
dit treinviaduct ziet u rechts 
Huygens’ Hofwijck (4).

l Wanneer u onder het 
viaduct doorgaat, komt u in de 
Herenstraat. Let op! Op zater-
dagen kunt u hier alleen lopend

doorheen. Het Huygenskwartier
(7) heeft namelijk een gezellig 
winkelgebied, met op zaterdag
een markt.

l Volg de weg. Op nummer 101 
komt u Museum Swaensteyn (5)
tegen, met zijn prachtig versierde 
ingang. Hier is ook de VVV 
gevestigd. Volg de Herenstraat
naar de Oude Kerk (6), waar het
beeld van Prinses Marianne staat.
Op de hoek met de Van Schagen-
straat ziet u de Dorpspomp (8) en
de Wilheminaboom in een fraaie
smeedijzeren behuizing.

l Rijd de Herenstraat uit en blijf
rechtdoor rijden over het 
Oosteinde. U passeert Park
Vreugd en Rust (9) dat door het
Oosteinde wordt doorsneden.

l Volg het Oosteinde tot het 
viaduct van de RandstadRail.

l Ga hier onderdoor en rijd 
rechtdoor tot de tweede rotonde.

l Sla hier rechtsaf de Cornelis 
Voorhoevelaan in.

l Ga via de Sijtwendebrug de 
Vliet over en sla linksaf.

l Steek bij het stoplicht de weg 
over en volg het fietspad richting 
Leidschenveen.

l Ga na de brug rechtdoor en blijf
het fietspad volgen richting 
Zoetermeer.
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l Bij de kruising met de Veenweg
linksaf richting knooppunt 24.

l Ga bij knooppunt 24 richting
knooppunt 32 (flink – mooi - stuk).

l Ga dan richting knooppunt 25.

l Vervolgens de knooppunten 
99 en 98. Stompwijk (11) is een
echt polderdorp met vele 
draai- en ophaalbruggetje. Ook
de Stompwijkse Paardendagen
zijn al ruim een eeuw een begrip in
Stompwijk en ver daarbuiten. 

l Volg dan de knooppunten 
96, 95, 81.

l Rijd door naar knooppunt 79.

l Ga bij knooppunt 79 de brug over
en daarna rechtsaf. U bevindt zich
in het sluisgebied (13). Vanaf de
brug ziet u links Dorpskerk 
'De Peperbus' (14).

l Volg het fietspad dat tussen de
kerk en het water loopt.

l Blijf bij de splitsing rechts op de
Houtwerf.

l Ga rechtsaf bij de T-splitsing 
en neem vervolgens de eerste 
weg links richting Houtzaagmolen 
De Salamander (12).

l Keer om nadat u de molen heeft
bezocht. Ga rechts en daarna
links om terug te keren op de
Houtwerf.

l Ga nu rechts bij de splitsing en
neem daarna de eerste links het
Molenpad op.

l Sla aan het einde van de straat
rechtsaf de Damstraat op en ga
rechtdoor over het kruispunt. U
bent nu op de Damlaan (15).

l Fiets rechtdoor en ga vlak voor de
stoplichten rechtsaf.

l Steek linksaf het kruispunt over
langs het bedrijf Auto Fock.

l Volg het fietspad. Aan uw 
rechterhand het Raadhuis.

l Ga rechtdoor langs het eerste
kruispunt en sla linksaf bij het
tweede kruispunt. Fiets de 
Sint Paulusstraat in. Aan uw 
rechterhand ziet u het Neherlab.

l Ga aan het einde van de straat
links en sla daarna rechtsaf de
Sint Bonifaciusstraat in.

l Volg de Sint Bonifaciusstraat, de
straat gaat over in de Mauvelaan.

l Ga rechtdoor de Veurselaan op.

l Fiets door op de Veurselaan, 
houd links aan bij de Y-splitsing. 

l Aan uw linkerhand ligt 
Park Sijtwende.

l Sla aan het einde van het fietspad
rechtsaf de Rodelaan op.
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l Fiets over de brug en ga daarna
direct linksaf het fietspad op 
richting Molen de Vlieger (17). 
Aan u linkerhand ligt 
Kinderboerderij Essesteijn (16).

l Fiets onder het treintunneltje 
door en laat bordje knooppunt 73
links liggen.

l Fiets rechtdoor, steek de 
Rembrandtlaan over en fiets 
nog altijd rechtdoor. Houd de
sportvelden aan uw rechterhand.

l Rijd aan het einde rechtdoor het
fietspad in.

l Steek de Prins Bernhardlaan 
over en ga rechtdoor de Prinses
Beatrixlaan in.

l Ga de eerste mogelijkheid 
linksaf, dit is een fietspad door
park ’t Loo.

l Sla aan het einde van het fietspad
linksaf de Spinozalaan op. Na de
Spinozaflat gaat u rechtsaf, de
Frans Mortelmansstraat in. Hier
bevindt zich de Bibliotheek 
aan de Vliet en komt u uit op 
Winkelcentrum julianabaan (18).

l Rijd langs het driehoekige 
flatgebouw en sla aan het einde
van de straat linksaf de Koningin
julianalaan in.

l Fiets het fietspad uit naar de
stoplichten en steek daar 
rechtsaf de weg over. 

l Fiets langs het standbeeld van 
de Romeinse veldheer Corbulo de
Prins Bernhardlaan af tot aan het
kleine huisje.

l Steek de Prins Bernhardlaan over
bij de stoplichten en ga rechtsaf.
Daarna rechtdoor de Laan van
Oostenburg in. 

l Sla aan het einde van deze 
laan rechtsaf, naar de Parkweg. 

l Rijd de Parkweg uit tot het 
kruispunt bij het beeld van 
De Speurder.

l Rijd rechtdoor, ga het viaduct 
onderdoor, de Prinses 
Mariannelaan op. 

l Steek bij huisnummer 218 over
naar de andere kant van de weg.

l U bent nu weer bij de 
Stadsbakens. 
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Fietsroute Leidschendam-Voorburg
Schatten aan de Vliet  16,7 km
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l Start bij de Stadbakens 
Forum Hadriani (1) 
(Prinses Mariannelaan, 
ter hoogte van huisnummer 218 
Voorburg).

l Ga de Arentsburghlaan in. 
Houd daarbij Park Arentsburgh
(2) aan uw linkerhand.

l Rijd met de klinkerweg mee naar
rechts (Ds. Veldhoenlaan) en ga
rechtdoor de Hoge Weidelaan in.

l Sla aan het einde van de laan
rechtsaf, ga vervolgens bij de 
T-splitsing linksaf. Dit is de 
Hoekenburglaan.

l Ga aan het einde van de straat
linksaf het fietspad op.

l Steek via het bruggetje de Vliet
over en ga linksaf op het fietspad.

l Rijd langs de Westvlietweg tot 
de volgende brug. Dit is de Oude
Tolbrug. Aan de rechterzijde van
de weg ziet u Buitengoed 
Dorrepaal (3).

l Ga over de Oude Tolbrug en sla
rechtsaf naar het Westeinde.

l Volg het Westeinde helemaal tot
het Marianneviaduct. Vlak voor
dit treinviaduct ziet u rechts 
Huygens’ Hofwijck (4).

l Wanneer u onder het viaduct
doorgaat, komt u in de Heren-
straat. Let op! Op zaterdagen

kunt u hier alleen lopend door-
heen. Het Huygenskwartier (7)
heeft namelijk een gezellig 
winkelgebied, met op zaterdag
een markt.

l Volg de weg. Op nummer 101 komt
u Museum Swaensteyn (5) tegen,
met zijn prachtig versierde 
ingang. Hier is ook de VVV 
gevestigd. Volg de Herenstraat
naar de Oude Kerk (6), waar het
beeld van Prinses Marianne staat.
Op de hoek met de Van Schagen-
straat ziet u de Dorpspomp (8) en
de Wilheminaboom in een fraaie
smeedijzeren behuizing.

l Rijd de Herenstraat uit en blijf
rechtdoor rijden over het 
Oosteinde. U passeert Park
Vreugd en Rust (9) dat door het
Oosteinde wordt doorsneden.

l Volg het Oosteinde tot het 
viaduct van de RandstadRail.

l Ga hier onderdoor en rijd 
rechtdoor tot de tweede rotonde.

l Sla hier rechtsaf de Cornelis 
Voorhoevelaan in.

l Ga via de Sijtwendebrug de Vliet
over en sla linksaf.

l Steek bij het stoplicht de weg 
over en volg het fietspad richting 
Leidschenveen.
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l Ga na de brug rechtdoor en blijf
het fietspad volgen richting 
Zoetermeer.

l Bij de kruising met de Veenweg
linksaf richting knooppunt 24.

l Sla linksaf de Veenweg in. Recht
voor u ziet u de Molendriegang
van Stompwijk (11). (Als u hier
rechtsaf zou gaan komt u na 700
meter langs begraafplaats 
Wilsveen (10).)

l Sla linksaf het fietspad op en volg
de bordjes tot aan knooppunt 80.

l Ga onder het viaduct door en sla
linksaf op de rotonde (3de afslag).

l Sla daarna rechtsaf de klinkerweg
op en volg bordjes richting knoop-
punt 79.

l Ga bij knooppunt 79 de brug over
en daarna rechtsaf. U bevindt zich
in het sluisgebied (13). Vanaf de
brug ziet u links Dorpskerk 'De 
Peperbus' (14).

l Volg het fietspad dat tussen 
de kerk en het water loopt.

l Blijf bij de splitsing rechts op de
Houtwerf.

l Ga rechtsaf bij de T-splitsing en
neem de eerste weg links richting
Houtzaagmolen De Salamander
(12).

l Keer om nadat u de molen heeft
bezocht. Ga rechts en daarna
links om terug te keren op de
Houtwerf.

l Ga nu rechts bij de splitsing en
neem daarna de eerste weg links
en ga het Molenpad op.

l Sla aan het einde van de straat
rechtsaf de Damstraat in en ga
rechtdoor over het kruispunt. 
U bent nu op de Damlaan (15).

l Fiets rechtdoor en ga vlak voor 
de stoplichten rechtsaf.

l Steek linksaf het kruispunt over
langs het bedrijf Auto Fock.

l Volg het fietspad. Aan uw 
rechterhand het Raadhuis.

l Ga rechtdoor langs het eerste
kruispunt en sla linksaf bij het
tweede kruispunt. Fiets de Sint
Paulusstraat in. Aan uw rechter-
hand ziet u het Neherlab.

l Ga aan het einde van de straat
links en sla daarna rechtsaf de
Sint Bonifaciusstraat in.

l Volg de Sint Bonifaciusstraat, de
straat gaat over in de Mauvelaan.

l Ga rechtdoor de Veurselaan in.

l Fiets door op de Veurselaan, 
houd links aan bij de Y-splitsing. 
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l Aan uw linkerhand ligt Park 
Sijtwende.

l Sla aan het einde van het fietspad
rechtsaf de Rodelaan in.

l Fiets over de brug en ga daarna
direct linksaf het fietspad op 
richting de Molen de Vlieger (17). 
Aan u linkerhand ligt Kinder-
boerderij Essesteijn (16).

l Fiets onder het treintunneltje door
en laat bordje knooppunt 73 links
liggen.

l Fiets rechtdoor, steek de 
Rembrandtlaan over en fiets 
nog altijd rechtdoor. Houd de
sportvelden aan uw rechterhand.

l Rijd aan het einde rechtdoor het
fietspad op.

l Steek de Prins Bernhardlaan 
over en ga rechtdoor de Prinses
Beatrixlaan in.

l Ga de eerste mogelijkheid linksaf,
dit is een fietspad door park
’t Loo.

l Sla aan het einde van het fietspad

linksaf de Spinozalaan in. Na de
Spinozaflat gaat u rechtsaf, de
Frans Mortelmansstraat in. Hier
bevindt zich de Bibliotheek aan 
de Vliet en komt u uit op Winkel-
centrum julianabaan (18).

l Rijd langs het driehoekige 
flatgebouw en sla aan het einde
van de straat linksaf de Koningin 
julianalaan in.

l Fiets het fietspad uit naar de
stoplichten en steek daar rechtsaf
de weg over. 

l Fiets langs het standbeeld van 
de Romeinse veldheer Corbulo de
Prins Bernhardlaan af tot aan het
kleine huisje.

l Steek de Prins Bernhardlaan over
bij de stoplichten en ga rechtsaf.
Daarna rechtdoor de Laan van
Oostenburg in. 

l Sla aan het einde van deze laan
rechtsaf, naar de Parkweg. 

l Rijd de Parkweg uit tot het 
kruispunt bij het beeld van 
De Speurder.

l Rijd rechtdoor, ga het viaduct 
onderdoor, de Prinses Marianne-
laan op. 

l Steek bij huisnummer 218 over
naar de andere kant van de weg.

l U bent nu weer bij de Stadsbakens
Forum Hadriani (1).
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WANDELROUTE VOORBURG
SCHATTEN AAN DE VLIET 10 KM
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Start bij de Stadbakens Forum 
Hadriani (1) aan de Prinses Marianne-
laan (ter hoogte van huisnummer 218)
in Voorburg. Loop door het parkje
richting de Vliet en ga bij de T-split-
sing rechtsaf. Steek de weg over en
ga Park Arentsburgh (2) in. Volg het 
slingerpad en houd de vijver aan uw
linkerhand.

Kippenbrug
Houd voor het klankbeeld rechts aan.
Verlaat dit gedeelte van het park via
het bruggetje. Loop door richting de
Vliet langs het witte huis en steek de
Vliet over via de Nieuwe Tolbrug 
(Kippenbrug).1 Ga richting Voorburg
over het fietspad (linksaf). De vol-
gende brug heet de Oude Tolbrug.
Rechts aan de overkant van de weg
vindt u Buitengoed Dorrepaal (3). 

Huygens’ Hofwijck
Ga de Oude Tolbrug over en sla
rechtsaf naar het Westeinde. Neem
de eerste straat aan de rechterkant,
de Scheepsmakerij. Ga linksaf de 
Watertorenlaan in. Aan het einde
gaat u richting Vlietoevers 1-21. 
Loop het parkje in en langs Huize
Middenburg. Verlaat het park via de
hoofdingang aan het Westeinde en
sla rechtsaf het Westeinde in. Loop
het Westeinde af richting het Prinses 
Marianneviaduct. Vlak voor dit 
viaduct ziet u rechts Huygens’ 
Hofwijck (4).

Herenstraat en Oude Kerk
Loop rechtdoor onder het viaduct
door en wandel de Herenstraat (7) in. 
Ga de eerste straat rechtsaf, de
Voorhofstraat in. Ga de eerste 
gelegenheid linksaf onder het poortje
door. Aan het eind slaat u rechtsaf en
direct weer linksaf, de toepasselijk
genaamde Kleine Laan in. Loop deze
laan rechtdoor helemaal uit. Aan het
einde gaat u linksaf de Kerkstraat in.
Wanneer u deze uitloopt kruist u de
Herenstraat en komt u uit bij de 
Oude Kerk (6). Hiervoor ziet u het
beeld van Prinses Marianne.

Museum Swaensteyn
Heeft u de kerk afdoende bewonderd,
loop dan de Herenstraat in richting 
nummer 72. Op nummer 101 is 
Museum Swaensteyn (5) gevestigd,
met zijn mooie gevel en klassieke 
uithangbord. Voorbij het museum 
gaat u rechtsaf de Franse Kerkstraat
in. De Eglise Française uit 1726 aan de
linkerkant in deze straat is een stijlvol
kerkje en het waard om even bij stil te
staan. 

De historische Dorpspomp
Aan het eind van de Franse 
Kerkstraat gaat u rechtsaf de 
Parkweg op. Ter hoogte van de 
bushalte ziet u rechts de Oude Kerk
weer. Ga het kerkterrein op via het
kleine trappetje2 en loop naar de
voorzijde van de kerk. Houd daar
links aan tot u op de hoek van 

1 Rolstoelrijders opgelet, deze brug heeft een grote helling.
2 Rolstoelrijders kunnen doorrijden tot de Van Schagenstraat en daar linksaf 

slaan naar de hoek met de Herenstraat.
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het kerkterrein uitkomt. Aan uw 
rechterhand ziet u de historische
Dorpspomp (8) en aan uw linkerhand
de Wilhelminaboom met zijn smeed-
ijzeren hek in Art Nouveau-stijl. 
De oorspronkelijke boom werd ge-
plant in 1898, ter ere van Wilhelmina’s
troonsbestijging. Na een storm is er
in 1983 een nieuwe boom geplant.
Vervolg uw weg over de Herenstraat
in de richting van huisnummer 50.
Behalve langs een aantal straat-
kunstobjecten, komt u ook langs het
gezellige straatje Wielemakersslop.

Park Vreugd en Rust
Loop door naar het einde van de 
Herenstraat. Hier ziet u Park Vreugd
en Rust (9), doorsneden door het 
Oosteinde. Ga bij het bordje Rozen-
boomlaan het park in en houd rechts
aan. Volg het pad dat parallel loopt
aan het Oosteinde. Buig met het pad
mee naar links en ga bij het grote
bolvormige kunstwerk van de 
Leidschendamse kunstenaar 
William Rosewood, het park uit door
de prachtige smeedijzeren poort.

Juliana-Bernhardpark
Steek de Parkweg over en ga aan de
overzijde het juliana-Bernhardpark
in. Loop langs de monumentale bank,
gebouwd ter gelegenheid van het 
huwelijk van prinses juliana en prins
Bernhard. Loop door naar de andere
kant van het park en verlaat het park
via de uitgang aan de Noordenburg-

laan. Steek de weg over en ga het 
volgende park in, het Boerenbos.
Houd rechts aan en steek aan het
einde van het pad rechtsaf een 
houten brug over. Hier komt u in de
Schellinglaan. Ga linksaf de brug
over. Ga direct rechtsaf, u komt nu op
de Prinses Marijkekade.3 Volg het pad
langs het water.  Loop het helemaal
uit tot het paardenbeeld. Ga het
trappetje op en wandel linksaf de
Rembrandtlaan in. De eerste straat
rechts aan de overkant van de weg is
de Prinses Margrietlaan. Ga die in en
loop deze helemaal uit. Bij de Prinses
Margrietflat gaat u naar rechts. 
Volg het fietspad mee naar links. 
Dit is het Essepad. Loop over het 
Essepad tot aan kinderboerderij 
Essesteijn (16). Hier ziet u ook Molen
de Vlieger (17). Ga voor de molen
linksaf het weiland in en steek het
over. 4

Kruidentuin bij Spinoza
Aan het einde gaat u linksaf de 
Prins Bernhardlaan in. Blijf aan 
de linkerkant lopen. Steek bij het
kruispunt tweemaal over en vervolg
uw weg rechtdoor, aan de andere
kant van de weg. Ter hoogte van de
Scheltuslaan ziet u een schelpenpad.
Volg dit pad tot het einde en steek
daar de Prinses Beatrixlaan over.
Vervolg uw weg over de stoep. 
Rechts tussen de bosjes van park
’t Loo staat het Verzetsmonument 
uit 1948 ter nagedachtenis aan de

3 Rolstoelrijders kunnen beter de stoep van de Prinses Marijkelaan volgen.
4 Rolstoelrijders kunnen vanaf de molen even terug over het Essepad en na het spoortunneltje 

het pad rechts kiezen, de Laan van Lens. Kies aan het einde weer het pad rechts langs de flat 
en steek het bruggetje over naar de Prins Bernhardlaan. Vervolg de route vanaf daar. 
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Voorburgse verzetsstrijders. Ga na
het monument het eerste pad rechts
het park in. Aan uw linkerhand ligt
een kruidentuin. Bij het beeld van de
17e-eeuwse filosoof Spinoza gaat u
het park uit. Wist u dat in dit park
vroeger ook een dierentuin was, ofwel
de menagerie van Stadhouder 
Willem V. Verderop in het park 
herinneren kunstwerken aan de 
olifanten Hans en Parkie.

Romeinse veldheer Corbulo
Loop naar de parkeerplaats tussen
de flats en ga langs de Bibliotheek
aan de Vliet. Ga bij het gele 
kunstwerk de winkelstraat in van
winkelcentrum De julianabaan (18).
Aangekomen bij het winkelplein gaat
u linksaf. Aan het einde van de stoep
ziet u aan de rechterkant van de weg
een groot beeld van de Romeinse
veldheer Corbulo, gezeten op zijn
paard. Hij hield de orde in zijn leger-
kamp door zijn soldaten een kanaal
te laten graven. Mogelijk volgt een
deel van de Vliet tussen Leiden en
Voorburg nog dit kanaal. U loopt
(rechtsaf) langs Corbulo. Steek de
weg over en ga de Rozenboomlaan 
in (op de hoek een grappig beeld van
een fietsende moeder met kinderen,
gewapend tegen de regen). Ga bij 
het bruggetje rechtsaf en langs het
water van de Broekslootkade lopen.
Ga aan het einde van de Broeksloot-
kade linksaf de brug over. Steek bij 
de oversteekplaats de drukke Prins
Bernhardlaan over. Ga na het kleine
huisje linksaf en vervolg de Broek-
slootkade. Blijf het water volgen als
de Broekslootkade overgaat in de

Van Horvettestraat. Aan het einde
van die straat steekt u bij de stop-
lichten de Laan van Nieuw Oosteinde
over. 

Wilhelminaviaduct
Loop onder het Wilheminaviaduct
door en steek bij de eerste stoplich-
ten linksaf de Maanweg over. Loop de
brug over en ga rechtsaf de Over-
burgkade in. Volg het water tot de
weg iets naar links buigt. Ga hier
linksaf de Tusschenburgstraat in en
loop die uit. Ga bij de T-splitsing
rechtsaf de Paradijsstraat in. Ga bij
de eerstvolgende straat linksaf, de
Klein Arentsburghstraat in. De straat
komt uit op de Prinses Mariannelaan.
Aan de overkant van de straat ziet u
het beginpunt van de route.    
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WANDELROUTE LEIDSCHENDAM
SCHATTEN AAN DE VLIET 5,8KM
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U start de route op het Damplein.
Komt u met de auto, dan kunt u 
parkeren in de parkeergarage onder
het Damplein. Dit is gratis. Ga onder
de poort door richting het sluis-
complex. Dit is het sluisgebied (13). 

Dorpskerk de Peperbus
Schuin rechts ziet u Dorpskerk 'De
Peperbus' (14). Loop via de brug aan
de rechterkant naar dit punt. 
Vervolg de route met het water aan
de linkerhand richting de horeca. 
Ter hoogte van de autoluwe brug
slaat u rechtsaf de Venestraat in.
Volg de weg met de bocht mee naar
links. Aan het einde van de straat

gaat u linksaf de Nieuwstraat in.
Loop door tot aan de rotonde. (Wilt u
langer lopen, wandel dan ook het
stuk in het bruine kader)

Als u de route van 6 kilometer wilt
volgen dan gaat u op de rotonde
naar links. Ga voor het flatgebouw
naar links het voetpad op. U loopt om
het flatgebouw heen. Ga na de water-
pomp naar rechts en op de kruising
naar links. Deze straat heet De Tol.
Volg het wandel- /fietspad omhoog
naar de Vliet. Sla linksaf en vervolg
de weg richting de sluisjes.

Sluisgebied
Bij het sluisgebied (13) aangekomen
gaat u over de eerste brug en meteen
daarna naar rechts. U loopt tegen 
de Petrus en Pauluskerk (1880) aan.
Vervolg uw route met aan uw linker-
kant de kerk en aan uw rechterhand
het water. Volg het pad langs het
water tot aan het grote witte huis. 
Sla na het huis rechtsaf en ga het
bruggetje over richting de molen. 
U komt nu aan bij Houtzaagmolen 
De Salamander (12). 

Engelandvaarders

U vindt aan de zuidkant van de sluis
ook het Dolk-gemaal (1953). Aan dit
gemaal is een gedenkbord opgehan-
gen met het verhaal van de Van 
Ravesteynwerf. Daar werden bootjes
gemaakt voor de Engelandvaarders.
De moeite van het lezen waard!

Molendriegang Stompwijk en Begraafplaats Wilsveen

Heeft u zin in een lange wandeling? Ga dan rechts op de rotonde de tunnel onderdoor. 
Als u na de tunnel links gaat, loopt u de Stompwijkseweg af totdat u bij Molendrie-
gang Stompwijk (11) komt. Dit is ongeveer 1 kilometer lopen langs een drukkere weg,
zonder stoep. Als u na de tunnel rechts gaat, loopt u de Kostverlorenweg op en gaat 
u vervolgens naar links. De weg naar Wilsveen gaat met de bocht mee naar links 
en halverwege aan de rechterkant vindt u Begraafplaats Wilsveen (10). Dit is na 
ruim 1 kilometer lopen. De polder aan beide kanten van Wilsveen heet De Nieuwe 
Driemanspolder en is een natuurgebied in ontwikkeling. Dit is zeker de moeite 
waard om een uitgebreidere wandeling te maken.
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Houtzaagmolen De Salamander
Als u de molen hebt bekeken loopt de
route verder over het bruggetje langs
de Vliet. Houd het water aan uw 
rechterkant. Volg dit pad en ga ook
de volgende brug over. Na ongeveer
150 meter gaat u bij het bankje
linksaf de Rietvink in. Loop 
vervolgens de Rietvink af, steek 
over en ga de poort onderdoor. 

Op de T-splitsing slaat u linksaf de 
Veursestraatweg in. Ga op de 
volgende kruising naar rechts en
meteen links (Koningin julianaplein).
Deze weg gaat over in de Koningin
Wilhelminalaan. Aan het einde van 

de straat aan de rechterkant ziet u
het Raadhuis van Leidschendam-
Voorburg. Hier zetelt het college van
burgemeester en wethouders en het
is een mooie trouwlocatie. Schuin
aan de overkant is het gemeentehuis.

U loopt verder en steekt de johan 
Sebastiaan Bachlaan over en 
gaat de Sint Raphaelstraat in. 
Ga de eerste straat rechts. Dit is 
de Sint Willibrordusstraat. U 
loopt nu tegen het voormalige 
Dr. Neherlaboratorium aan. Dit was
een testlocatie voor de voormalige
PTT. Links voor de ingang staat 
een informatiezuil met een stukje 

Mall of the Netherlands

Als u rechtsaf gaat de Van Ruysdael-
laan in en u volgt het pad langs de 
tennisbanen dan kunt u een kijkje
nemen in het spectaculaire en 
hypermoderne winkelcentrum Mall of
the Netherlands. Houdt u van 
winkelen dan is het aan te raden om
hier een aparte dag voor in te plannen.
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geschiedenis. Thans is het lab 
omgebouwd tot moderne 
appartementen. 

Ga een klein stukje terug en sla
rechtsaf de Sint Bonifatiusstraat in.
Volg deze straat tot aan de 
Mauvelaan. Volg de Mauvelaan 
tot aan de Looierslaan. Ga hier naar
links. Deze straat ligt op de voor-
malige grens tussen Leidschendam
(Veur) en Voorburg. Aan de linker-
kant van deze straat woont men in 
Leidschendam en aan de rechterkant
in Voorburg. Aan het einde van de
straat staat een oude grenspaal. 
Ga bij deze grenspaal linksaf de

Voorburgseweg op. 
Loop door tot aan de Damlaan.

Damlaan, horeca en shoppen 
Ga rechtsaf de Damlaan op. Dit is 
het begin van het oude centrum van 
Leidschendam (15). Neem gerust de
tijd om te kijken bij de winkels, het
Veurtheater en te genieten van de
horeca in deze straat. Aan het einde
van de Damlaan steekt u schuin
rechts over en bent u weer terug op
het Damplein. 

Tip voor een dagtrip: het hypermoderne 

winkelcentrum Mall of the Netherlands.
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Keizer Hadrianus
In 121 verleent keizer Hadrianus 
de nederzetting marktrechten. 
De nieuwe naam wordt Forum 
Hadriani: ‘Markt van Hadrianus’. 
De resten van deze Romeinse 
stad liggen hier onder de grond. 
De keizer richt de nederzetting in
volgens het Romeinse rechthoekige
basisplan. Een plan met twee elkaar
loodrecht snijdende hoofdstraten
met parallelle zijstraten. Er komen
huizen, winkels, tempels, een 
badhuis, een haven (verbonden met 
het kanaal) en een stadsmuur met
poorten en een gracht eromheen. 
In 151 krijgt het stadsrechten. 
Het wordt een belangrijk knooppunt

voor (handels)verkeer met andere
Romeinse steden zoals Keulen en
Trier. Naar schatting is Forum 
Hadriani zo’n 10 ha. groot geweest
en had ongeveer 1.000 inwoners. 

Romeinse waterput
In Museum Swaensteyn in Voorburg
vindt u een maquette van een 
deel van Forum Hadriani en mooie 
vondsten, zoals een zeldzame 
Romeinse waterput en houten palen
die onderdeel waren van de haven.

Erfgoedpartner
Archeologische Werkgroep 
Leidschendam-Voorburg 
www.awlv.nl

STADSBAKENS FORUM HADRIANI

Rond 50 na Chr. laat de Romeinse veldheer Corbulo het Kanaal van 
Corbulo aanleggen tussen de Maas en de Rijn. Langs dit kanaal bouwen 
de Cananefaten een nederzetting, die vanaf 121 Forum Hadriani heet.

1



31

PARK ARENTSBURGH
2

Park Arentsburgh is beschermd 
archeologisch gebied omdat de resten 
van de Romeinse Stad ‘Forum Hadriani’ 
er onder de grond liggen. 

Park Arentsburgh bevindt zich tussen de
Prinses Mariannelaan en de Vliet en is 
afgebakend door de Arentsburghlaan 
en de Hoekenburglaan. Er liggen twee 
buitenplaatsen, Arentsburgh (1912) en 
Hoekenburg (1809) verbonden door een 
gemeenschappelijke landschapstuin 
met slingerende paden, vijvers en gazons. 

Kanaal van Corbulo
Bij de entree vanaf de Prinses Marianne-
laan staat een stadsbaken bestaande uit
veertien pijlers. Hierop staat een recon-
structie van Forum Hadriani afgebeeld. 
Het Romeinse stadsplan van rechthoekige
straten en de insteekhaven die uitkwam 
op het Kanaal van Corbulo zijn duidelijk 
te zien. In het park zelf staat een aantal
bakens met informatie over Forum 
Hadriani. Er staat ook een herdenkingszuil
in de vorm van een Romeinse mijlpaal. In
de straten rondom het park is met afwij-
kende bestrating de omvang van de stad 
aangegeven. 

Drie erfgoedlijnen 
Park Arentsburgh is een bijzondere 
plaats omdat hier drie erfgoedlijnen 
bij elkaar komen: de Romeinse Limes, 
de trekvaarten en de landgoederenzone. 
Eeuwen geschiedenis en landschaps-
inrichting treffen elkaar op deze plek 
en laten zien hoe heden en verleden 
met elkaar verbonden zijn.
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In de 17e eeuw lag hier Park Leeuwen-
bergh, maar het buitengoed werd in
1925 opgekocht door de Stichting
Maria Emalia Dorrepaal en draagt
sindsdien haar naam. Na verbouwing
werd de buitenplaats een 
herstellingsoord voor dames.

Maduro
In 1940 kwam daar een einde aan
toen Duitse troepen Huize Dorrepaal
innamen en vanuit hier Den Haag 
wilden veroveren. Op 10 mei 1945
drong de Nederlandse luitenant 
George Maduro de villa binnen en
wist met zijn manschappen de 
bezetters te arresteren. Maduro
kreeg hiervoor de Militaire Willems-
orde toegekend. In het, naar hem 
vernoemde, Madurodam in Den Haag
bevindt zich een miniatuurversie van
Huize Dorrepaal. 

Stichting Middin
Dorrepaal overleefde de oorlog en
behield als buitenplaats zijn zorg-
functie. Het is nu een locatie van
Stichting Middin waar volwassenen
met een verstandelijke beperking
werken op het terrein, in de villa of in
de kas. De belangrijkste monumenten
zijn de 18de-eeuwse fruitmuren, de 
U-vormige vijver en de indrukwek-
kende 19de-eeuwse villa. De tuinwin-
kel, kwekerij, theetuin en dierweide
zijn openbaar te bezoeken.  

Erfgoedpartner
Buitengoed Dorrepaal
Westvlietweg 115 
2267 AK Leidschendam 
www.middin.nl

BUITENGOED DORREPAAL
3

Buitengoed Dorrepaal maakt deel uit van de landgoederenzone langs de Vliet,
die loopt tussen Delft en Leiden. 



De buitenplaats Hofwijck, gelegen
aan de Vliet, is het geesteskind van
Constantijn Huygens (1596-1687).
Dichter, musicus, kunstkenner en 
secretaris van de prinsen van Oranje. 

Constantijn sticht zijn beroemde 
buitenplaats in 1641 en is zelf verant-
woordelijk voor het ontwerp ervan in
de vorm van een menselijk lichaam.
Hij laat zich hierbij inspireren door 
Vitruvius, de Romeinse architect uit
de Oudheid. Daarmee is de tuin van
Hofwijck de enige nog bestaande 
tuin ter wereld die op dit principe is
gebaseerd.

Groot wetenschapper
Christiaan Huygens, de zoon van 
Constantijn, is de grootste weten-
schapper die ons land heeft gekend.
Hij ontwierp het slingeruurwerk, 
ontdekte de ring rond Saturnus en 

berekende dat licht zich voorplant 
in een impulsbeweging. Christiaan
woont en werkt de laatste acht jaar
van zijn leven op Hofwijck.

Gouden Eeuw
Hofwijck is een prachtig bewaard 
gebleven zeventiende-eeuws 
monument. De Pronkzaal en de 
Oudhollandse keuken ademen de
sfeer van de Gouden Eeuw. Huygens’
Hofwijck is als museum geopend voor
publiek en organiseert het hele jaar
door activiteiten, zoals concerten, 
lezingen en rondleidingen. Daarnaast
is het mogelijk op Hofwijck te trouwen,
te dineren en te vergaderen. 

Erfgoedpartner
Huygens’ Hofwijck
Westeinde 2A 
2275 AD Voorburg
www.hofwijck.nl 

‘HUYGENS’ HOFWIjCK
4
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Museum Swaensteyn is hét huis 
voor kunst en cultuur aan de Vliet. 
Het museum is gevestigd in het 
Notarishuis in de Herenstraat in 
het sfeervolle Huygenskwartier 
Voorburg. 

Het museum presenteert tijdelijke
tentoonstellingen én een permanente
opstelling. Daarin is aandacht voor
de Romeinen en Forum Hadriani en
voor het bijzondere leven van Prinses
Marianne.

Koninklijke huize
Voorburg heeft verschillende 
inwoners van koninklijke huize 
gekend. De bekendste was prinses
Marianne, dochter van koning Willem
I. In 1848 kocht zij de buitenplaats
Rusthof in Voorburg. Prinses 
Marianne leefde toen al gescheiden
van haar echtgenoot Prins Albert 
van Pruisen. In Voorburg woonde 
Marianne met haar koetsier, secreta-
ris en bibliothecaris johannes van
Rossum, de liefde van haar leven. In

de Mariannekamer van het museum
is haar bijzondere levensverhaal te
zien.

Topstukken
Het museum heeft een collectie
kunst, met schilderijen, grafieken, 
tekeningen en sculpturen van de 18e
eeuw tot heden. Topstukken zijn de
stadsgezichten van P.C. la Fargue, 
de laat-romantische landschappen
van de Hollandse School en het
beeldhouwwerk van Albert Termote
en Aart van den Ijssel.

VVV Leidschendam-Voorburg
Museum Swaensteyn organiseert 
het hele jaar door activiteiten, zoals
lezingen en stadswandelingen. 
Het museum is tevens 
VVV-informatiepunt.

Erfgoedpartner 
Museum Swaensteyn 
Herenstraat 101
2271 CC  Voorburg
www.swaensteyn.nl

MUSEUM SWAENSTEYN
5
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De Oude Kerk aan de Herenstraat:
het oudste monument van Voorburg.
Kort na 1200 is een stenen zaalkerkje
gebouwd op één van de hoogste 
punten van de strandwal waarop
Voorburg ligt. 

Eerder zou er een houten kapelletje
hebben gestaan, maar dit is niet
aangetoond. Het kerkje werd gewijd
aan Sint-Martinus.

Rijzende leeuw
De Oude Kerk sloot zich rond 1575
aan bij de Hervorming. Inmiddels
hebben diverse verbouwingen en res-
tauraties plaatsgevonden. De laatste
in- en uitwendige restauratie vond
van 1965 – 1968 plaats. De rond 1460
gebouwde toren en spits zijn twintig
meter hoog en in eigendom van de
kerkelijke gemeente. Als windwijzer
ziet u hier een rijzende leeuw.

Carillon
In de toren hangt een carillon van 
44 klokken dat ieder kwartier klinkt
en elke tweede en vierde zaterdag-
middag van de maand bespeeld
wordt. Ook is er van half augustus 
tot en met het monumentenweekend
in september een zomerconcertserie
op het carillon. Het carillon is 
eigendom van de gemeente 
Leidschendam-Voorburg.

Erfgoedpartners
Oude Kerk Voorburg 
Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg
www.oudekerkvoorburg.nl

Stichting Vrienden van het Carillon 
Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg 
www.oudekerkvoorburg.nl/carillon/
Website beiaardier: 
www.gerdapeters.nl

OUDE KERK & CARILLON
6

35



HUYGENSKWARTIER VOORBURG
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Het Huygenskwartier Voorburg is een
uniek, historisch gebied waar gezellig
en persoonlijk winkelen, cultuur en
natuur samenkomen aan de Vliet.

Al wandelend door het gebied zult u
verrast worden door de historische
pareltjes die u aantreft in de verschil-
lende straten. Van de Oude Kerk,
Huize Swaensteyn tot ‘verstopte’
elementen aan gevels. In het gebied
zijn monumentale gebouwen en
bijzondere sculpturen te vinden.

Bijzondere boetiekjes en horeca
Hier is het winkelen in een sfeervol,
authentiek winkelgebied. U vindt er
bijzondere boetiekjes en speciaal-
zaken, leuke accessoires, en winkels
voor de dagelijkse boodschappen.
Elke zaterdag is er weekmarkt op het
Oosteinde. Het winkelgebied kent een
breed aanbod aan horecagelegenhe-
den. Van chique restaurants met een
hooggewaardeerde menukaart tot

gezellige cafés met een ontspannen
sfeer. Kortom, genoeg mogelijkheden
om culinair te genieten van een lunch
of diner!

Eldorado voor kunstminnaars
Het gebied is omgeven door natuur
met Park Vreugd en Rust, Park
Middenburg-Sonnenburgh en 
Hofwijck. Met twee musea, twee 
galeries, centra voor kunstuitleen en
ateliers is het Huygenskwartier een 
eldorado voor kunstminnaars. Geniet
ervan, zoals Prinses Marianne, Baruch
Spinoza en Constantijn en Christiaan
Huygens deden. Een ideale plek voor
een dagje uit!

www.huygenskwartier.nl

Erfgoedpartners
Historische Vereniging Voorburg
www.historischeverenigingvoorburg.nl 
Stichting Erfgoed Prinses Marianne
www.erfgoedprinsesmarianne.nl



Pal voor de Oude Kerk in historisch
Voorburg staat de dorpspomp. Mooi
Voorburg heeft deze pomp in 1994
aan de inwoners geschonken voor
haar zevende lustrum. 

Architect Lankhorst heeft de acht-
hoekige pomp in harmonie met de
omgeving ontworpen. Elk jaar rond 16
april, de verjaardag van de stichting
en de opening van het toeristisch 
seizoen, wordt de pomp met een
kleine ceremonie in werking gesteld. 

Koningin Wilhelmina
In 1898 werd een hek geplaatst rond
de boom die ter ere van prinses 
Wilhelmina was geplant. Het 
ornamentale hek in Art Nouveau-stijl
werd aangebracht ter gelegenheid
van de troonsbestijging van Koningin

Wilhelmina. Op het hek zijn drie
blauwgeverfde wapenschilden 
aangebracht met daarop de Gouden
W van Wilhelmina. Op drie andere
ruitvormige schilden staan de 
jaartallen 1898, 1987 en 2011. 

Rijksmonument
In 1983 waaide de Wilhelminaboom
om. In 1987 werd het hek rond de, 
in 1946 op de hoek van de Van 
Schagenstraat geplante, bevrijdings-
boom aangebracht. Dit is ook een 
koningslinde. Het hek zoals het er nu
staat dateert van 2011. De gedenk-
boom en het hek zijn rijksmonument.

Erfgoedpartner
Stichting “Mooi Voorburg”
www.mooivoorburg.nl 

DORPSPOMP EN WILHEMINABOOM
8
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Vreugd en Rust is één van de laatste
buitenplaatsen aan de Vliet. U vindt
er de voormalige orangerie van 
buitenplaats Vreugd & Rust, 
nu Brasserie De Koepel. 

De hele 19de eeuw door was buiten-
plaats Vreugd en Rust in het bezit
van de familie Groen van Prinsterer.
In opdracht van die familie hebben
twee generaties Zocher, tuinarchi-
tecten, het park zijn huidige vorm 
gegeven. Momenteel wordt het park
weer in oude luister hersteld. Het 
informatiebord bij de hoofdingang
aan het Oosteinde geeft een 
toelichting op de plannen. 

Voorhoeveboom
Vlakbij het hek aan het Oosteinde,
tussen twee ingangen in, staat de

Voorhoeveboom. Ooit stond hier 
een monumentale beuk van 1750. 
De bekende Voorburger en planten-
deskundige Cees Voorhoeve en
boomchirurg Copijn konden de 
stam niet redden van de dikrandt-
onderzwam. Met het planten van een
nieuwe beuk wordt de herinnering
aan de oude boom én aan Cees 
Voorhoeve levend gehouden.

Muziekkoepel
Behalve de koepel als voormalige
orangerie heeft het park aan de
Vlietzijde ook een leuke kleine 
muziekkoepel. Die is in 2004 aan 
de gemeente geschonken door 
Makelaardij WVK. jaarlijks zijn 
hier gratis concerten, onder meer
van Voorburgse bands.  

PARK VREUGD EN RUST MET DE KOEPEL
9



De begraafplaats is in 1820 aangelegd
op de plaats waar reeds in de middel-
eeuwen een Katholieke kapel stond. 

In de kapel bevond zich een klein 
Mariabeeldje dat vele bedevaartgan-
gers trok. De kapel ging bij de 
Reformatie aan het eind van de 16e
eeuw over naar de Hervormde kerk
die er een eeuw later een nieuwe kapel
bouwde. De niet onderheide oude
kapel was ingestort. 

Koning Willem I
Nadat in 1818 de kerkgemeenschap
van Wilsveen op last van Koning 
Willem I was samengevoegd met de
Hervormde gemeente (van het acht-
hoekige kerkje bij de sluis van Leid-
schendam), werd de kapel grotendeels
gesloopt. De bewogen geschiedenis
van deze plaats in de Driemanspolder
staat op een zuil bij de ingang.

Ezelsrug
Het oudste deel van de begraafplaats,
een Rijksmonument, ligt binnen de 
gedeeltelijk afgebroken muren. De 
bovenste delen zijn gemarkeerd 
met een opgemetselde ezelsrug. 
De begraafplaats is drie keer uitge-
breid, voor het laatst in 2009. Het
aantal zandgraven, grafkelders en 
urnenplekken bedraagt rond 250. 
Eigendom en beheer zijn sinds 2005 in 
handen van de Stichting Hervormde 
Begraafplaats Wilsveen. Dagelijks
toegankelijk tussen zonsopgang en –
ondergang (klink achterzijde 
toegangshek optillen).

Erfgoedpartner
Begraafplaats Wilsveen
Wilsveen 10C
2266 LR  Leidschendam

BEGRAAFPLAATS WILSVEEN
10
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Stompwijk is een charmant 
polderdorp in het Groene Hart, om-
geven door water en natuurgebied. 
Prachtig zijn de Drie Molens voor het
droogmalen van de Driemanspolder.

Het buitengebied heeft eindeloze 
vergezichten. Kenmerkend voor
Stompwijk zijn de vele draai- en 
ophaalbruggetjes langs de Stomp-
wijkse vaart, die tot 1965 nog werden
gebruikt door binnenschippers. 

De Drie Molens
Tussen de Stompwijkseweg en 
buurtschap Wilsveen staat de 
Molendriegang, drie molens die 
rond 1672 zijn gebouwd voor het
droogmalen van de Driemanspolder.
Daar tegenover ligt Buitenplaats 
Molenwei, een natuur- en recreatie-
boerderij die werkt aan een 
toekomstbestendig platteland. 
Buitenplaats Molenwei biedt 
verschillende activiteiten rondom

teambuilding, kunst, cultuur en 
sport. Er zijn mogelijkheden om te 
overnachten en vergaderen. Meer
richting de dorpskern van Stompwijk
kunt u o.a. Boerderij Akkerlust, de
Heilige Laurentiuskerk en Brasserie
De Bles vinden.

Stompwijkse Paardendagen
Een jaarlijks event voor jong en oud
zijn de Stompwijkse Paardendagen.
Al meer dan een eeuw een begrip in
Stompwijk en daarbuiten. Tijdens 
het event staat de paardensport 
centraal, met een kortebaandraverij,
springwedstrijd, ponyrennen en ezel-
tje rijden. Daarnaast is er een kermis,
de Stompwijkse Landleven FAIR. 
De afsluiting is met een prachtige
laser- of vuurwerkshow. 

Erfgoedpartner
Stompwijkse Paardendagen
www.stompwijksepaardendagen.nl 

STOMPWIjK
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Houtkopers hebben vanaf 1643 in
Leidschendam een houthandel aan
de Vliet. Voor het zagen van stam-
men wordt een zaagmolen gebouwd:
Houtzaagmolen De Salamander. 

Deze zaagmolen is tot in de jaren ’50
van de vorige eeuw in bedrijf geble-
ven. Na een periode van verval is de
molen herbouwd en in 1996 kunnen er
weer stammen tot planken gezaagd
worden met behulp van de wind. 
Vrijwillige molenaars draaien 
sindsdien dit unieke erfgoed.

Rondleiding in de molen
Iedere woensdag en zaterdag van
12.00 tot 16.00 uur is jong en oud 
welkom voor bezoek. Molengidsen

zorgen voor een rondleiding en 
vertellen alles over de geschiedenis
van de molen, over wind, hout en de
werking van de zaagmolen. Groepen
kunnen ook op afspraak terecht. 
De toegang is gratis, een vrijwillige
bijdrage voor het onderhoud wordt
altijd gewaardeerd. Voor groepen is
de entree € 2,50 p.p. De molen staat
pal aan de Vliet, de vroegere locatie
lag wat verder van de Vliet. De molen
is vanaf de Vliet in zijn volle glorie al
te bewonderen.

Erfgoedpartner
Houtzaagmolen De Salamander
De Wiek 19 
2265 VK Leidschendam 
www.molendesalamander.nl

HOUTZAAGMOLEN DE SALAMANDER
12
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De oorspronkelijke bebouwing rond
den Leytsche Dam, ons huidige 
sluisgebied, geeft een indruk van het
eeuwenoude, roemrijke verleden 
van de voormalige buurtschappen 
Veur en Stompwijk, het latere 
Leidschendam.

Mede door de trekschuitdiensten 
tussen Delft en Leiden in het begin
van de 17e eeuw, was er sprake van
levendige handel rond de Sluiskolk.
De eerste herbergen, houtzaag- 
en korenmolens, scheepswerven 
en kleine ondernemingen zagen in
die tijd het levenslicht. 
Er werd in de afgelopen eeuwen rond
de Overtoom handelgedreven in wijn,
bier, tabak, kruidenmelanges en 
scheepsbenodigdheden. En vlak bij
de Hervormde kerk, op het huidige 
Sluisplein, kon men terecht voor

verse vis, die in rieten manden 
werd aangeleverd. 

Niet alleen de Vliet vormt als water-
weg een natuurlijke scheidingslijn,
ook de Landscheidingsdijk vormt 
al eeuwen de grens tussen de 
Hoogheemraadschappen Rijnland 
en Delfland. Dankzij de toenmalige 
landmeters van beide waterschap-
pen beschikken we nu over een scala
van unieke gedetailleerde kaarten
van dit gebied uit de 16e en 17e eeuw.
Zo nemen zij ons mee op een reis
door het landschap van onze 
voorouders en dienen als inspiratie-
bron voor onze eigen toekomst.  

Erfgoedpartner
Vereniging Erfgoed Leidschendam
www.erfgoedleidschendam.nl 

SLUISGEBIED
13



De eerste kerk, met achthoekig
grondplan, werd gebouwd door 
Arent van ‘s-Gravenzande, stads-
bouwmeester van Leiden. In 1653
werd de kerk in gebruik genomen. 
Ze had een rond koepeldak en ook
zeven gebrandschilderde venster-
glazen, geschonken door Delft,
Gouda, Leiden, Haarlem, Dordrecht
en de hoogheemraadschappen 
Rijnland en Delfland. 

Preekstoel
In 1693 brandde de kerk af. Na de
herbouw schonken de burgemeesters
van Leiden de fraaie, nog bestaande
(ambachts)herenbank en voorzagen
deze van hun wapens en van 
de Leidse sleutels. De eikenhouten
preekstoel dateert uit dezelfde 
periode. Het snijwerk op de panelen
toont de symbolen van geloof 
(bijbel), hoop (anker), gerechtigheid 
(twee zwaarden), standvastigheid
(zuilkolom), alsmede het alziend oog. 

Pyramidevorm
De klok (1685), met putti en bladfrie-
zen, nam de plaats in van de bronzen
torenklok die bij de brand verloren 
ging. In 1865 kreeg de kerk het 
huidige dak met pyramidevorm.
Naast kerkdiensten is de kerk nu in

gebruik voor concerten, trouwen,
rouwen, vieringen en presentaties.

Erfgoedpartner
Stichting Vrienden van de 
Dorpskerk Leidschendam 
Damhouderstaat 2A 
2266 AS Leidschendam 
www.vriendenvandedorpskerk.nl 

KERK DE PEPERBUS
14

De Dorpskerk, ook wel ‘De Peperbus’, is de oudste kerk van Leidschendam. 
De kerk is een optelsom van vele ingrepen uit de drieënhalve eeuw van haar

bestaan. 
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De winkelrijke Damlaan, het centraal
gelegen Damplein en de historische
Venestraat vormen het oude hart
van Leidschendam.

Daar komen winkels, dienstverlening,
horeca, recreatie en evenementen
samen. Op de Damlaan kunt u 
gezellig winkelen. De terrassen aan
de Vliet zijn kenmerkend voor de 
fijne dorpskern, hier kunt u heerlijk
genieten aan het water. De terrassen
zijn omgeven door imposante 
bouwwerken, zoals de Sluis, 

De Peperbus, de Heilige St. Petrus 
en Pauluskerk en Houtzaagmolen 
De Salamander. 

Romeinse brug
In de nieuwbouwwijk Rietvink 
(Romeinsepad Leidschendam) kunt 
u een reconstructie vinden van een
Romeinse brug en het kanaal van
Corbulo. Het kanaal werd in het jaar
47 gegraven tussen de Maas en de
Rijn. Het kanaal was onderdeel van
de Romeinse Limes en verbeterde 
de verbinding met Forum Hadriani
(Voorburg).

Het Raadhuis 
Het Raadhuis van Leidschendam-
Voorburg (Raadhuisplein 
Leidschendam) is de zetel van het
gemeentebestuur. Gebouwd in 
1940 in de stijl van de Delftse School. 
Het gebouw heeft een symmetrische
voorgevel met in het midden het
voormalige gemeentewapen 
van Leidschendam. Dit prachtige 
bouwwerk is een rijksmonument en
op Open Monumentendag te 
bezoeken. 

Erfgoedpartner
Stichting Open Monumentendag
Leidschendam-Voorburg
www.omd-lv.nl 

Erfgoedpartner
Gemeente Leidschendam-Voorburg 
www.lv.nl

DAMLAAN LEIDSCHENDAM 
15



Midden in de drukke Randstad, om-
geven door woonwijken, ligt in een
oase van rust de boerderij Essesteijn. 

De oude stal, gebouwd in 1760, 
bevat nog authentieke elementen. 
De Hoeve is geheel gerestaureerd 
en is nu een rijksmonument. Hierin 
is Partycentrum Dekkershoeve 
gevestigd, een unieke locatie voor
feesten en partijen. 

Dieren knuffelen
Het hoofdgebouw is in gebruik als
kinderboerderij, een plek waar 
kinderen en gezinnen plezier beleven
aan de dieren en veel te weten komen
over milieu en duurzaamheid. Zo mag
je met de dieren knuffelen, maar ook
helpen verzorgen of in het voorjaar
kijken naar de pasgeboren lamme-
tjes. De boerderij ligt naast Molen 
de Vlieger en heeft een uitgebreide

speeltuin, een fijne groene plek 
voor jong en oud. 

Zorgboerderij
De kinderboerderij heeft ook een
zorgfunctie en wordt beheerd door
Stichting Middin. Mensen met een
verstandelijke beperking verrichten
doordeweeks de werkzaamheden. 
Zij verzorgen de dieren en onderhou-
den de wei, het terrein en de dieren-
verblijven. In het weekend wordt 
de kinderboerderij gedraaid door 
vrijwilligers. Een plezierige werkplek
in de buitenlucht én de plek waar
jaarlijks verschillende activiteiten 
zijn voor het gehele gezin.

Erfgoedpartner
Kinderboerderij Essesteijn
Essepad 8
2272 jS Voorburg
www.middin.nl 

KINDERBOERDERIJ ESSESTEIjN
16
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MOLEN DE VLIEGER
17

Aan het Essepad  in Voorburg vindt 
u museummolen De Vlieger. Molen 
de Vlieger dateert van 1621 
(in 2021 400 jaar!). 

Molen de Vlieger is een van de 
oudste nog werkende poldermolens
van ons land. Sinds zijn verplaatsing
naar het poldergebied van Essesteijn
in 1989 heeft hij een educatieve en
toeristische functie. 

Vier eeuwen oud
De molen is inmiddels 400 jaar oud,
maar wordt dankzij de inzet van 
gemeente en vrijwilligers in top-
conditie gehouden. Zodra het even 
kan, laat de molenaar de wieken
draaien. En als het echt moet, kan 
Molen de Vlieger het overtollig 
polderwater nog altijd wegmalen. 
Tijdens het molenseizoen van 1 april
tot 1 november leiden molenaar 

Bram Zonderop en een groep 
vrijwilligers bezoekers rond in de
molen. Zij krijgen informatie over de
constructie en werking van een pol-
dermolen, over diverse molentypen
en het leven van een molenaar.

Molenaarstuin
Naast de molen is een authentieke
molenaarstuin ingericht. Hier 
worden in het seizoen groenten 
en bloemen gekweekt. De molen is
open voor bezoek op woensdag- en
zaterdagmiddag. Buiten deze tijden
is groepsbezoek mogelijk. Maak 
hiervoor een afspraak met de 
molenaar. 

Erfgoedpartner
Molen de Vlieger
Essepad 3 
2272 jS Voorburg 
www.molendevlieger.nl 
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Winkelcentrum De Julianabaan heeft
bekende winkelketens en horeca en
is omringd door natuur. Ook kunt u
hier culturele instellingen vinden,
zoals Theater Ludens en Bibliotheek
aan de Vliet.

De julianabaan in Voorburg (juliana-
baan-voorburg.nl) is gezellig en heeft
een divers winkelaanbod. Door het
jaar zijn er diverse activiteiten. Het
winkelcentrum ligt pal naast Park
’t Loo, een waterrijk park, gericht 
op landschaps- en natuurbeleving 
en recreatie. 

Groenstrook tot Huis ten Bosch
Het park is onderdeel van de 
ononderbroken, historische groen-
strook tussen Park Vreugd en Rust
aan de Vliet en Paleis Huis ten Bosch
in Den Haag. In het park staan beel-
den die onderdeel uitmaken van de
Beeldenroute Voorburg Sculptuur 

(te verkrijgen bij Museum 
Swaensteijn, aanrader!). 

Standbeeld Corbulo
Een herkenningspunt op de juliana-
baan is het ruiterstandbeeld van de
Romeinse veldheer Corbulo, vervaar-
digd door de Voorburgse kunstenaar
Albert Termote. Corbulo liet rond 50
na Christus het kanaal van Corbulo
aanleggen tussen de mondingen 
van de Maas en de Rijn. 
Schuin tegenover het beeld van 
Corbulo staat wellicht het meest 
geliefde beeld in de buitenruimte, 
namelijk “Singing in the rain” van
beeldhouwer Frans Kokshoorn.  

Erfgoedpartner 
Bibliotheek aan de Vliet
Koningin julianalaan 257, Voorburg
Vestiging Leidschendam: 
Fluitpolderplein 5
www.bibliotheekaandevliet.nl

Winkelcentrum De julianabaan 
18
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ERFGOEDPODIUM 
LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Breng een bezoek aan de partners van het 
Erfgoedpodium Leidschendam-Voorburg 
op locatie. Kijk hiervoor op de website van
de betreffende partner (zie pagina 4/5). 
Dit kan tijdens verschillende activiteiten of tijdens 
de jaarlijkse Erfgoeddag Schatten aan de Vliet.

T 070 386 1673
E info@erfgoedpodiumlv.nl 
I www.swaensteyn.nl/nl/erfgoedpodium


