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Met deze nieuwsbrief communiceert de netwerktafel/Erfgoedlijn Landgoederenzone vier maal per jaar met betrokkenen en 

geïnteresseerden. Ondernemers, vertegenwoordigers van erfgoedinstellingen, landschapsorganisaties, beheerders van 

erfgoed, musea, gemeenten, belangenorganisaties, maar ook gebruikers worden op de hoogte gehouden over de voortgang 

van projecten en over belangrijke nieuws- en agendazaken voor deze erfgoedlijn. U kunt ook zelf een bijdrage aanleveren 

voor de nieuwsbrief: mailt u die aan Evelien Masselink, mailto:masselink@erfgoedhuis-zh.nl. Kent u mensen die interesse 

hebben in deze nieuwsbrief? Stuurt u de nieuwsbrief aan hen door, en verzoek hen hun e-mailadres op te geven aan 

redactie@geschiedenisvanzuidholland.nl . Voor meer informatie over de erfgoedlijn Landgoederenzone kijkt u op 

www.landgoederenzonezh.nl . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

Landgoedpaspoort en Kaart met feestje gelanceerd 

Op 4 april jl. werden de eerste twee producten van de Erfgoedtafel Landgoederenzone gepresenteerd. 
Om meer bekendheid voor de zone als geheel te krijgen is besloten dat een paspoort voor kinderen en 
een overzichtskaart voor een bredere doelgroep tot meer bezoek zou moeten leiden. Voor de kinderen 
is daar nog een incentive aan gegeven doordat ze met het sparen van stempels in het paspoort een prijs 
kunnen winnen.  
Jort Kelder, die zelf wel weet “hoe het heurt op een landgoed”, bood het eerste exemplaar aan aan de 
Gedeputeerde van de Provincie ZH, Han Weber, en aan Burgemeester Hoekema van Wassenaar, tevens 
tafelvoorzitter. Erfgoedhuisdirecteur Andries Ponsteen speelde zijn rol als ceremoniemeester volgens 
het boekje: nl. volgens de regels van het boek van Amy Grosvelt-Ten Have “Hoe hoort het eigenlijk”. De 
jeugd, dé doelgroep voor het paspoort, was ruimschoots vertegenwoordigd bij de lancering. Alle 
aanwezige landgoederen kregen direct een flinke voorraad paspoorten en kaarten mee ter verspreiding.  
 

    
 
Naast het paspoort is voor volwassenen een gratis uitklapkaart verkrijgbaar met informatie over vele 
landgoederen en parken. Zowel paspoort als kaart zijn verkrijgbaar bij het Erfgoedhuis Zuid-Holland, de 
deelnemende landgoederen, omliggende gemeenten, de bibliotheken en de VVV’s in de regio. Een 
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aantal kinderen is al direct enthousiast aan de slag gegaan en het eerste volle paspoort is reeds binnen! 
We hopen dat er meer volgen.  

     
Van links naar rechts: de kaart voor volwassenen; het eerste volgestempelde paspoort en Erfgoedhuisdirecteur Andries Ponsteen, 

gedeputeerde Han Weber en directeur Michiel Houtzagers van het Zuid-Hollands Landschap 

 
Unieke muzikale voorstelling twee werelden bewoon ik 

Hofwijck organiseert in het kader van het jubileumjaar Hofwijck 100! en het Huygensmuziekfestival de 
bijzondere muzikale voorstelling Twee werelden bewoon ik. Deze voorstelling wordt gespeeld op 
zaterdagavond 24 mei om 20:00 uur en zondagmiddag 25 mei om 14:00 uur in de Pronkzaal van 
Hofwijck. Het verhaal gaat over een mogelijke ontmoeting tussen Constantijn Huygens, bouwheer van 

Hofwijck, en de mooie Italiaanse componiste Francesca Caccini. Door gebruik te maken van historische 
feiten, omstandigheden en anekdotes worden deze twee mensen aan elkaar verbonden. Felix-Jan 
Kuypers (acteur en verteller), Henriette Feith (sopraan) en David van Ooijen (luit) verzorgen de intieme 
muzikale voorstelling. Kaarten voor deze voorstelling (20 € per persoon) kunt u reserveren via 070-
3872311 of via info@hofwijck.nl. 

 

 

Tentoonstelling Heerlijk & Adellijk Groen 
Tijdens het museumweekend op 5 en 6 april jl. openden Hofwijck en Kasteel Duivenvoorde de 

gezamenlijke tentoonstelling Heerlijk en Adellijk Groen over de historische tuinen van Hofwijck en 
Duivenvoorde. De tentoonstellingen op twee locaties hebben een eigen karakter, in de 
randprogrammering wordt er intensief samengewerkt. Zo zijn er onder meer themarondleidingen, 

mailto:info@hofwijck.nl
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concerten, high tea’s en vaararrangementen in samenwerking met De Ooievaart. De samenwerking 
tussen Hofwijck en Duivenvoorde past bij de trend waarin musea en landgoederen samenwerken om 
een breed publiek te bereiken. Daarbij zijn er veel overeenkomsten tussen Huygensmuseum Hofwijck en 
Kasteel Duivenvoorde. De historische tuinen van Hofwijck en Duivenvoorde zijn beide cultuurtuinen. 
Achter de tuinontwerpen gaat een wereld van ideeën schuil. Een tweede overeenkomst tussen Hofwijck 
en Duivenvoorde is de restauratie van historisch groen. Op Duivenvoorde wordt gewerkt aan een 
reconstructie van het Engels landschapspark ontworpen in de 19e eeuw door J.D. Zocher. 

Landschapsarchitect Michael van Gessel heeft een eigentijds herstelplan gemaakt. Op Hofwijck is het 
aanplanten van fruitbomen van zeventiende-eeuwse fruitrassen het sluitstuk van de reconstructie waar 
in 2004 mee is gestart. De tentoonstelling Heerlijk & Adellijk Groen is tot en met 25 oktober 2014 te 
bezoeken. Kijkt u voor meer informatie of deelname aan de activiteiten op www.hofwijck.nl. 
 

Parkherstelplan Duivenvoorde van start 
Het fraaie Engelse landschapspark rondom kasteel 
Duivenvoorde in Voorschoten is na ruim 150 jaar toe aan 
een grondige inhaalslag in onderhoud en 
herstelwerkzaamheden; het park is veel van zijn natuurlijke 

vitaliteit verloren en de vormen zijn geleidelijk vervaagd. 
 
Stichting Duivenvoorde heeft samen met 
landschapsarchitect Michael van Gessel een parkherstelplan 
ontwikkeld om de vitaliteit van het park te herstellen en 
nieuwe ruimtelijkheid te scheppen. Het park wordt 

aantrekkelijker, overzichtelijker en toegankelijker voor publiek, natuurliefhebbers en 
museumbezoekers. 
Het parkherstelplan is 16 april jl. officieel gestart en wordt mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van 
de Provincie Zuid-Holland, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie, 
Samenwerkingsverband Holland Rijnland, Fonds 1818 en het Prins Bernhard Cultuurfonds. 

 
Meer informatie over het parkherstelplan: www.kasteelduivenvoorde.nl/parkherstelplan. 
 

Villa Ockenburgh te koop 
De monumentale villa op Landgoed Ockenburgh, 
de bijbehorende dienstwoning en het chalet in Den 
Haag zijn onlangs in de verkoop gegaan. Partijen 
die de gebouwen op het landgoed een nieuwe 
permanente bestemming willen geven, konden 
zich via een openbare tender- procedure 

inschrijven voor een of meerdere panden. De 
nieuwe bestemming moet passen binnen het 
bijzondere karakter van het Landgoed Ockenburgh.  

www.hofwijck.nl
www.kasteelduivenvoorde.nl/parkherstelplan
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Voorwaarde is wel dat het monumentale landhuis Ockenburgh voor publiek toegankelijk blijft. Ruim 20 
partijen en particulieren hebben zich via de openbare procedure bij de gemeente Den Haag gemeld.  
Diverse partijen zoals de provincie Zuid-Holland, de commissie Loosduinen, de Bomenstichting en de 
Algemene Vereniging Natuurbescherming (AVN) zijn, gelet op de prachtige ligging op het landgoed, bij 
de tender betrokken. 
De volgende websites geven meer informatie over:  
 Ockenburg te koop  

 De geschiedenis van Ockenburgh 
 Ockenburgh algemene informatie 

 

Restauratie hoofdhuis van Buitenplaats Berbice van start 
Eind maart zijn de steigers om het hoofdhuis van de buitenplaats Berbice aan de Leidseweg 221 in 
Voorschoten verschenen. Enige weken daarvoor gaf het bestuur van de stichting tot Behoud van 
Cultuurhistorische Buitenplaatsen (de eigenaar van Berbice) aan restauratieaannemer Burgy BV uit 
Leiden de opdracht voor de restauratie van het dak en de goten van de buitenplaats. Daarmee is de 
eerste fase van de restauratie aangevangen. 
Berbice heeft voor deze restauratie een subsidie ontvangen van de Provincie Zuid Holland; ook dragen 
diverse fondsen, waaronder het Prins Bernhard Cultuurfonds, bij in de kosten van de restauratie. 
Volgens de planning is deze fase van de restauratie in oktober 2014 gereed. 
 

   
 

De Rozentea op Berbice 
Op 28 juni vindt de jaarlijkse rozentea plaats op Berbice. De rozentea is een jaarlijkse feestelijke 
gebeurtenis met een klassiek Engels tintje bedoeld voor de mensen, die een of meer rozenstruiken van 
het rosarium hebben geadopteerd. Eertijds heeft mejuffrouw Begeer het rosarium aan laten leggen als 
levend protest tegen de - toen voorziene - aanleg van de Rijnlandroute over de buitenplaats. Inmiddels 
is die dreiging van de baan, maar de rozenvrijwilligers hebben een nieuwe start gemaakt met de aanleg 
van het rosarium. Op 28 juni zullen de vele honderden rozenstruiken weer in bloei staan en kunnen 
(ook) de (toekomstige) adoptieouders hun rozenstruiken bewonderen. 
 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/wonen-en-bouwen/bouwen/to/Gebouwen-Landgoed-Ockenburgh-te-koop.htm
http://bugs.ptenb.nl/gerko/lo/pages/het-landgoed.php
http://nl.wikipedia.org/wiki/Landgoed_Ockenburgh
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'Begeerlijk Berbice' 
Een boek met deze spannende titel zal begin juli ten doop gehouden worden. De Werkgroep Historisch 
Berbice heeft ruim twee jaar aan het boek gewerkt. Het boek gaat over de geschiedenis van Berbice en 
zijn bewoners en geeft een inkijkje in het ontstaan en de hoogtepunten uit de rijke historie van de 
buitenplaats. Kijkt u voor nadere informatie op de site www.buitenplaatsberbice.nl  
 

Kinderboerderij en NME op Kasteel Keukenhof 
Kinderen die graaf of gravin willen worden zijn 
welkom op Landgoed Kasteel Keukenhof! Het 
landgoed biedt niet alleen het kasteel met diverse 
mogelijkheden, maar werkt samen met Stichting 
Duurzaam Landgoed Keukenhof, de kinderboerderij 
en het natuur milieu en educatie centrum (NME). 
Het NME centrum en de kinderboerderij zullen op 

een duurzame manier ontwikkeld worden. Bij het bezoek met het landgoedpaspoort zal op educatieve 
wijze kennis gemaakt kunnen worden met duurzaamheid, historie, natuur en milieu. De realisatie van 

het NME centrum en de kinderboerderij is nu in volle gang. Het opent de deuren deze zomer! 
Geïnteresseerden kunnen de ontwikkelingen volgen op de speciale facebookpagina 
www.facebook.com/pages/Stichting-Duurzaam-Landgoed-Keukenhof-DLK 
 

Aanmelden nieuwe projecten voor 2015 

De Erfgoedtafel Landgoederenzone vergadert in 2014 nog een aantal keer, en zal dan ook plannen en 

aanvragen voor nieuwe projecten die in 2015 uitgevoerd kunnen worden behandelen en beoordelen. 
Indien partijen, landgoederen, musea, historische verenigingen, gemeenten en andere 
belanghebbenden een project willen aandragen dat bijdraagt aan het beleefbaar maken van de 
landgoederenzone, dan kunnen zij contact opnemen met Aty de Wolf, coördinerend senior 

beleidsmedewerker van Afdeling Samenleving en Economie | bureau Cultuur en Vrijetijd van de 
provincie Zuid-Holland, T 070 441 7208 e-mail a.de.wolf@pzh.nl 

 
 
 
 

Kent u mensen die interesse hebben in  

deze nieuwsbrief? Stuurt u de nieuwsbrief 

aan hen door, en verzoek hen hun  

e-mailadres op te geven via: 

redactie@geschiedenisvanzuidholland.nl 

 

Meer informatie over deze en andere  

erfgoedlijnen vindt u op  

www.geschiedenisvanzuidholland.nl 

Colofon 
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