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RIJKDOM IN DE ZEVENTIENDE EN ACHTTIENDE EEUW
Boeken
•

Zandvliet, Kees
De 250 rijksten van de Gouden Eeuw: kapitaal, macht, familie en levensstijl
Deze ‘who is who’ van de 17e eeuw biedt een overzicht van geld, macht en relaties en geeft
inzicht in de levensstijl van de toenmalige rijken.

Filmpjes
•
•

Handel in de Gouden Eeuw : Kooplieden en hun handelswaar (SchoolTV)
In de 17e eeuw wordt door kooplieden veel geld verdiend. Waarmee?
Ruim baan voor de VOC : De eerste multinational ter wereld (SchoolTV)
Handelaren voeren massaal naar Indië om peper en andere specerijen in te kopen. Totdat de
handel op Indië zo'n chaos werd dat de handelaren verplicht werden om samen te werken; de
geboorte van de VOC.

Websites
•
•
•

Welkom in de Gouden Eeuw met Dorine Goudsmit
Historische talkshow met humoristische sketches waarin bekende personen uit de vaderlandse
geschiedenis langskomen om hun verhaal te vertellen. Vanaf 9 jaar.
Wikikids : Gouden eeuw (Nederland)
Beknopte informatie voor kinderen over de Gouden Eeuw.
Wikipedia : Gouden Eeuw (Nederland)
Korte informatie over allerlei aspecten van de geschiedenis van Nederland in de 17 e eeuw.

BUITENHUIZEN
Boeken
•
•

•

•

Atlas van de Nederlandse kastelen
Een beknopt overzicht van de geschiedenis van zestig nog bestaande kastelen, ingedeeld
naar regio. Met per kasteel telkens een kleurenfoto en een oude prent.
Buitenplaatsen : heden en verleden van de mooiste historische zomerverblijven in
Nederland
Glossy themanummer van Elsevier. Met informatieve en aantrekkelijk geïllustreerde artikelen
over de geschiedenis van de buitenplaatscultuur sinds de 17 e eeuw, portretten van enkele
huidige bewoners, de exploitatie en restauratie van landgoederen en het tuinonderhoud.
Verder een overzicht van 57 buitenplaatsen.
Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw : De rijkdom van het buitenleven in de Republiek
In de Gouden Eeuw groeide en bloeide de buitenplaatscultuur in Holland, maar ook elders in
de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Dit mooi geïllustreerde boek beschrijft het
ontstaan en de ontwikkeling van dit verschijnsel en de verscheidenheid in de verschillende
gewesten.
Dessing, R. W. Chr.
Nationale gids historische buitenplaatsen
Een overzicht van 550 buitenplaatsen in Nederland. Met veel foto´s en korte informatie over de
geschiedenis en de bouwstijl.
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Guillermo, J.
Landhuizen en kastelen in Nederland
Platenboek over de geschiedenis, architectuur, interieur en tuinaanleg van 36 Nederlandse
kastelen en landhuizen.
Historische buitenplaatsen in particulier bezit
Na een inleiding over de geschiedenis van inrichting, architectuur en tuinarchitectuur van
Nederlandse buitenplaatsen in particulier bezit, volgt een korte beschrijving per regio van deze
bezittingen.
Reijnders, J.
Kastelen en paleizen van Oranje-Nassau
Een overzicht van 27 kastelen en paleizen waarbij een lid van de familie van Oranje-Nassau
op de een of andere manier betrokken is of was: van opdrachtgever voor de bouw tot logee.
Wonen in Arcadië : het interieur van Nederlandse kastelen en buitenplaatsen
Een rijk geïllustreerd boek over de inboedel en inrichting van kastelen en buitenplaatsen in
Nederland.

Jeugdboeken
•

•

•

•

•

•

•

Buitenplaats : ga mee en durf te verdwalen
Themanummer van het tijdschrift Boekie Boekie met speels vormgegeven verhalen en
gedichten waarin landgoederen of buitenplaatsen een rol spelen. Verder informatie, tips voor
knutsel- en andere activiteiten, interviews en veel kleurenillustraties.
Heugten, Anneriek van
Twee gouden ringen : de tijd van pruiken en revoluties 1700-1800
Rogier reist met zijn pleegvader door het land. Hij is in het bezit van een bijzondere ring die
met zijn afkomst te maken heeft. Als zijn pleegvader overlijdt, staat Rogier er alleen voor.
Achter in het boek wordt het tijdperk van de buitenhuizen in de 18e eeuw toegelicht.
Kruijssen, Agave
Over vroeger en nu : verhalen bij de canon
Pagina 228-235: Buitenhuizen en De Verrassing
Adriana vindt haar stiefvader een zelfingenomen kwast. Als hij haar en haar moeder
meeneemt op een tochtje naar buiten, wacht hen een verrassing. Een verhaal, gebaseerd op
historische feiten. Vanaf 9 jaar.
Letterie, M.
Gevangen op het kasteel
Marie logeert met haar vader op een buitenplaats. Als er een dure gouden munt wordt
gestolen, krijgt haar vader de schuld. Kan Marie zijn onschuld bewijzen? Vanaf 9 jaar.
Reijnders, Joke
Het spook van Vechtvliet : de tijd van pruiken en revoluties 1700-1800 : buitenhuizen
Emilies ouders hebben een buitenhuis gekocht. Haar nichtje Isabelle komt logeren, maar al de
eerste nacht horen ze een eng geluid. Prentenboek om voor te lezen vanaf 6 jaar, zelf lezen
vanaf 8 jaar.
Schuurman, Ida
Kasteel in zicht!: Op avontuur in kastelen van Nederland en Vlaanderen
Informatief jeugdboek over de bouw, vorm, functie, geschiedenis en bewoners van kastelen in
Nederland en Vlaanderen. Naast algemene informatie ook specifieke informatie over
afzonderlijke kastelen. Vanaf 9 jaar.
Van tijd tot tijd ; Nederlandse geschiedenis in 50 verhalen
Pagina 105-108: Buitenhuizen 17e en 18e eeuw: Wonen buiten de stad en De IJskelder
Als Johan in de tuin gaat spelen, hoort hij hulpgeroep uit de ijskelder komen. Voorlezen vanaf
8 jaar, zelf lezen vanaf 11 jaar.

Folders
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Alles over buitenplaatsen : het rijke leven buiten de stad
Informatieve folder van erfgoedvereniging Heemschut met informatie over het leven op de
buitenplaats. Ook geschikt voor het onderwijs.

Tijdschriftartikelen
•

Leven op kastelen en buitenplaatsen / Nina Wijsbek
In: Kasteelkatern, jaargang 16, nummer 45, mei 2014, pagina 3-7.
Hoe zag het dagelijks leven ‘op stand’ er eigenlijk uit? Luxueus, maar toch niet erg comfortabel
en gebonden aan allerlei regels en rituelen.

Filmpjes
•
•

•
•
•
•

17e en 18e eeuw : Buitenhuizen
Hoe zag het leven op de buitenplaats er vroeger uit? Na een introductie hierover vertellen
kinderen uit groep 7 en 8 wat buitenleven in deze tijd voor hen betekent.
300 jaar geleden : Buitenhuizen
Omdat het in de stad zo vies was ontvluchtten de rijken de stad en bouwden een buitenhuis.
Informatie hierover en aansluitend gesprekken met kinderen uit groep 5 en 6 over de stinkende
stad in onze tijd versus frisse lucht op het platteland.
Buitenhuizen (Het Klokhuis)
Deze aflevering van Het Klokhuis laat zien waarom de rijken in de 17 e en 18e eeuw zoveel
buitenhuizen bouwden en wat voor leven zij daar leidden.
Buitenplaatsen in het landschap
Kort filmpje van het Erfgoedhuis Zuid-Holland over de ligging van buitenplaatsen in het
landschap.
Levende buitenplaatsen
Een documentaire over buitenplaatsen in Nederland die door de eeuwen heen een belangrijke
rol speelden in het maatschappelijke leven.
Een luxe zomerhuis : landgoederen en buitenplaatsen
Een introductie van het Erfgoedhuis Zuid-Holland op het verschijnsel buitenhuis. Waar en
waarom werden ze gebouwd en hoe zag het leven op een buitenplaats eruit?

Websites
•
•
•

•

•
•

Buitenplaatsen in Nederland
Website met beknopt de geschiedenis per buitenplaats, gerangschikt naar provincie.
Kastelen en buitenplaatsen in…
Per provincie ingedeelde website met alfabetisch gerangschikte informatie per kasteel of
buitenplaats.
Kastelenlexicon
Database in opbouw met beschrijvingen van alle bestaande en verdwenen kastelen in
Nederland. Kastelenlexicon is opgezet door de NKS: Kenniscentrum voor kasteel en
buitenplaats.
Komt kind’ren gaat ge mee, mijn buitenplaats eens zien
Centsprentjes uit de periode 1851-1870 met 12 houtsneden voorzien van rijmende
onderschriften over een rondleiding op een buitenplaats. De afbeelding is te vergroten met de
knop Zoom aan de rechterkant.
Mathieu in Wonderland: de geschiedenis van de Nederlandse kastelen
Website met uitgebreide informatie over kastelen in Nederland. Er is te zoeken op
kasteelnaam, soort kasteel, periode, geslacht of op de kaart van Nederland.
Nederlandse landgoederen: voor altijd
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•
•
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•
•

Website met toeristische informatie over natuur, cultuur en historie. U vindt wandel- en
fietsroutes, eet- en overnachtingsadressen, evenementen, activiteiten en beknopte informatie
per landgoed.
NKS : Kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats
Website van de Nederlandse Kastelen Stichting met nieuws, een kastelengids en
beeldmateriaal. Per provincie kunt u foto's, prenten, beknopte informatie en soms een filmpje
vinden.
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed : Historische buitenplaatsen
Wat zijn historische buitenplaatsen, waar liggen ze en wat doet de Rijksdienst?
Stichting Kastelen Buitenplaatsen Landgoederen
Website met informatie, ook historische, over Nederlandse kastelen, buitenplaatsen en
landgoederen. Er kan gezocht worden per provincie en op activiteiten als evenementen,
musea, horeca, tuinen/parken, educatie.
Stichting Vrienden Particuliere Historische Buitenplaatsen
De website van de stichting die zich inzet voor de instandhouding van kastelen en andere
historische huizen door middel van het geven van voorlichting, het organiseren van excursies
en haar tijdschrift Arcadië.
Van luchtkasteel tot dassenburcht
Educatief lesprogramma van het IVN voor kinderen van groep 1 t/m 8 om hen kennis te laten
maken met de natuur- en cultuurhistorische waarde van landgoederen en buitenplaatsen.
Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen
De website van deze vereniging brengt in kaart welke particuliere landhuizen te bezoeken zijn
en geeft informatie over de geschiedenis en de bezoekmogelijkheden van deze buitens.
Yurls: Canon-onderwerp Buitenhuizen
Website met onder andere een quiz, filmpje, verhaal en verwerkingsbladen over buitenhuizen.
In eerste instantie gericht op het onderwijs, maar ook daarbuiten interessant voor alle
leeftijden.

Bestanden
•

Wijsbek, Nina
Leven op kastelen en buitenplaatsen (pdf)
In: Kasteelkatern, jaargang 16, nummer 45, mei 2014, pagina 3-7.
Hoe zag het dagelijks leven ‘op stand’ er eigenlijk uit? Luxueus, maar toch niet erg comfortabel
en gebonden aan allerlei regels en rituelen.

Sociale media
•
•

Platform kastelen en buitenplaatsen
Facebook-pagina van de Nederlandse Kastelen Stichting
Stichting Kastelen Buitenplaatsen Landgoederen
Facebook-pagina

TUINEN
Boeken
•

Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur, dl. 3 West : Noord-Holland;
Zuid-Holland
Uitgebreid overzicht van opengestelde tuinen en parken met veel aandacht voor de
geschiedenis van de tuinarchitectuur, zowel in het algemeen als per tuin afzonderlijk.
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Laméris, M.
De buitenplaats en het Nederlandsche landschap
Een zeer fraai, met kleurenfoto’s geïllustreerd boek over de betekenis en het belang van
parken, tuinen en landschap van de historische buitenplaatsen in Nederland.
Offenberg, G. A.M.
De tuinbaas en zijn buitenplaats : werken in historisch groen
Boek met veel kleurenfoto’s over de geschiedenis van bijzondere tuinen, parken en
landschappen en de rol van de tuinbaas daarin, van vroeger tot nu.
Rijken, H.
De Leidse Lustwarande : de geschiedenis van de tuinkunst op kastelen en
buitenplaatsen rond Leiden, ca. 1600-1800
Uitgebreide informatie over de geschiedenis van de tuin- en landschapsarchitectuur in de
omgeving van Leiden in de 17e en 18e eeuw. Het boek is geïllustreerd met veel oude prenten,
zwart-wit foto’s en plattegronden.

Brochures
•

Zocher in Zuid-Holland: Unieke landschapsparken in de Landgoederenzone ZuidHolland
Informatieve brochure van het Erfgoedhuis Zuid-Holland over de bijzondere parken, ontworpen
door de tuinarchitecten uit de familie Zocher.

Websites
•
•
•
•
•
•
•

Geschiedenis van Zuid-Holland : leven op de buitenplaats
Korte introductie op de tuinen en parken van buitenplaatsen.
Historie van de hovenier: De hovenier als tuinbaas
Website over de geschiedenis van het beroep tuinbaas.
Nature2U: Stinzenflora
Gratis app voor Android met mooie foto’s van de stinzenplanten in Nederland.
Nederlandse Tuinenstichting
Website van de Tuinenstichting met informatie over open tuinen, de bescherming van ‘groen
erfgoed’, excursies, publicaties en activiteiten.
Stinsenplanten
Website met uitgebreide informatie over onder andere de geschiedenis van stinsenplanten en
de vele verschillende soorten die er zijn.
Wikipedia : Geschiedenis van de tuinarchitectuur in Nederland
Wikipedia geeft informatie over de tuinarchitectuur in Nederland van de Middeleeuwen tot in de
20e eeuw.
Zocherparken.nl
Website met uitgebreide informatie over het werk van de Zochers, landschapsarchitecten, die
voor diverse Zuid-Hollandse buitenplaatsen tuinen en parken hebben ontworpen.

Bestanden
•
•

De 17e eeuwse Hollands-classisistische tuin als politiek statement
Een artikel over de achtergronden van de classicistische tuinarchitectuur.
De natuurbeleving en het buitenhuis
De tekst van een lezing van Marita Mathijsen over de manier waarop de natuur beleefd werd in
de 17e en 18e eeuw en over de Franse en Engelse tuinen in Nederland.

Sociale media
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Oldenburgers Binnenstad en Buitenleven
Facebook-pagina

LANDGOEDEREN IN ZUID-HOLLAND
Boeken
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

Brekelmans, M.
Kastelen en buitenplaatsen : Monumenten in Rijswijk
Na een korte algemene inleiding over de bouw en tuinarchitectuur van buitenplaatsen wordt de
geschiedenis van afzonderlijke kastelen en buitenplaatsen rondom Rijswijk beschreven.
Buitenplaatsen in en om Den Haag
Naast de bouwgeschiedenis en de tuinarchitectuur wordt ook de leefwijze op de buitenplaats
beschreven. Geïllustreerd met veel foto’s en prenten.
Buitenplaatsen in het Westland: met smaak en tot voordeel aangelegd
Rijk geïllustreerd boek over het ontstaan en de verdwijning van buitenverblijven in het
Westland. Ook is er aandacht voor de rol die zij gespeeld hebben in de ontwikkeling van de
tuinbouw in deze streek.
Buitenplaatsen langs de Vliet en omgeving : soeticheydt des buyten-levens
De sociale achtergronden van het leven op de buitenplaatsen in de 17 e en 18e eeuw, de
aanleg en stijl van de tuinen en de architectuur van de landhuizen komen uitvoerig aan de
orde.
Dessing, René W.Chr.
Haagse en Leidse buitenplaatsen: over landelijke genoegens van adel en burgerij
Rijk geïllustreerd overzicht van 38 Zuid-Hollandse buitenplaatsen en kastelen – gelegen in de
wijde omgeving van Den Haag en Leiden - voorafgegaan door een algemene inleiding over de
geschiedenis van de buitenplaats. Per buitenplaats wordt historische en toeristische informatie
gegeven. De auteur is een autoriteit op dit gebied.
Jong, Peter de
Van macht naar folklore: Heerlijkheden in Zuid-Holland na de Franse Tijd
Rijk geïllustreerd overzicht van alle Zuid-Hollandse heerlijkheden vanaf het einde van de 18e
en de gehele 19e eeuw. De nadruk ligt op de biografieën van de heren en hun families.
Kastelen en buitenplaatsen in en rond Leiden
In dit jaarboek 2001 / 2002 van de Kastelenstichting Holland en Zeeland is te lezen over
kastelen en buitenplaatsen in Leiden en omgeving, hun tuinen en de stinzenflora. Met speciale
aandacht voor kasteel Oud-Poelgeest.
Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland
Een compleet overzicht van de honderden burchten, paleizen en buitens die Zuid-Holland rijk
is – verdwenen, of nog bestaand. Geschiedenis, architectuur, functies, tuinen en parken,
bijgebouwen… Kortom, een standaardwerk.
Lit, R. van
Kastelen en buitenplaatsen in Rijnland
Tekenaar/auteur Robert van Lit maakte vijftig pentekeningen van bewaard gebleven
Rijnlandse kastelen en buitenplaatsen. Van elk gebouw beschreef hij kort de
ontstaansgeschiedenis, de verbouwingen in de loop der tijd en iets over de bewoners door de
eeuwen heen.
Micklinghoff, F. H.
Kastelen, buytenplaetsen en landgoederen in Wassenaar
De geschiedenis van de verschillende Wassenaarse buitens.
Wellenberg, M.
Bezoek de landgoederen en buitenplaatsen in Zuid-Holland
Aantrekkelijke uitgave met cultuur-historische informatie over landgoederen en buitenplaatsen
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in de provincie Zuid-Holland. Van 30 afzonderlijke buitens wordt een korte beschrijving
gegeven.

Brochures
•
•

•

Landgoederenzone Zuid-Holland
Overzicht van landgoederen tussen Den Haag en Hillegom die hun huis en/of tuin openstellen
voor publiek. Met beknopte informatie per landgoed. Gelamineerde kaart.
Landgoedpaspoort van het landgoedrijk Zuid-Holland
Kinderen kunnen in dit paspoort stempels sparen bij het bezoeken van één van de vijftien
landgoederen die beschreven worden. Bij vijf stempels worden ze op een landgoed
uitgenodigd om een oorkonde in ontvangst te nemen. Met per landgoed korte informatie.
Zocher in Zuid-Holland: Unieke landschapsparken in de Landgoederenzone ZuidHolland
Informatieve brochure van het Erfgoedhuis Zuid-Holland over de bijzondere parken, ontworpen
door de tuinarchitecten uit de familie Zocher.

Filmpjes
•
•

Geschiedenis van Zuid-Holland: Landgoederen in de Tweede Wereldoorlog
Een serie van 12 korte filmpjes van het Erfgoedhuis Zuid-Holland.
Een luxe zomerhuis : landgoederen en buitenplaatsen
Een introductie van het Erfgoedhuis Zuid-Holland op het verschijnsel buitenhuis. Waar en
waarom werden ze gebouwd en hoe zag het leven op een buitenplaats eruit?

Websites
•
•
•
•
•

•

•

•

Canon van Leidschendam-Voorburg: Buitenplaatsen 1630-1780
Website met een beknopte introductie op de buitenplaatsen in Leidschendam-Voorburg.
Canon van Zuid-Holland : Zuid-Hollandse buitenplaatsen 17e, 18e eeuw
Website met een beknopte introductie tot de Zuid-Hollandse buitenplaatsen.
Cultuurhistorisch genootschap Duin- en Bollenstreek : Kastelen en buitenplaatsen
Een overzicht van kastelen en buitenplaatsen in de Duin- en Bollenstreek.
Geschiedenis van Zuid-Holland: Landgoederenzone
De website over de erfgoedlijn Landgoederenzone van het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Met
informatie, nieuws, verhalen en suggesties voor uitstapjes.
Hollands buiten
Compacte website om de Landgoederenzoen Zuid-Holland in kort bestek bij een breed publiek
onder de aandacht te brengen. Met aandacht voor cultuur, historie, natuur en rust en de
mogelijkheden voor bezoekers zoals wandelen, fietsen, museumbezoek.
Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland
Een inventarisatie van kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland met een locatiefoto van
Google Maps, een korte geschiedenis, afbeeldingen van nog bestaande en verdwenen
kastelen en landgoederen. U kunt zoeken op naam of plaats.
Landgoed en buitenplaats Zuid-Holland
Website met beknopte informatie over allerlei aspecten van de landgoederen en
buitenplaatsen in Zuid-Holland: architectuur, geografische spreiding, geschiedenis, tuinaanleg,
interieur.
NKS : Kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats
Deze beeldbank van de Nederlandse Kastelen Stichting geeft per provincie de kastelen met
hun locatie, foto's en prenten.
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Sociale media
•

Vrienden Kastelen Holland en Zeeland
Facebookpagina van de Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse kastelen en
buitenplaatsen.

Bestanden
•

Landgoederen en buitenplaatsen in Zuid-Holland
Uitgebreide, rijk geïllustreerde folder van het Erfgoedhuis Zuid-Holland over de geschiedenis
en de ontwikkeling van de buitenplaatsen in Zuid-Holland. Voor actuele contactgegevens zie
de websites.

Fietsroutes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buitenplaatsen : fietsroute circa 42,5 km
Gelamineerde kaart met een fietsroute van de VVV Warmond langs Oud-Poelgeest,
Endegeest, De Paauw, Backershagen, Eikenhorst en Duivenvoorde.
Buitenplaatsen en boerderijen
Fietsroute van 52 km, o.a. langs Berbice en Rozenrust.
Fietsroute Haagse landgoederen
Een fietsroute van 48 km door de duinen en langs de landgoederen Rhijnhof, Beukhage en
Huis ten Bosch.
Fietsroute Wassenaar en omgeving
Fietsroute van 55 km rondom Wassenaar. U komt langs diverse landgoederen.
Kastelen en landgoederen in de Bollenstreek
Fietsroute van 45 km door de Bollenstreek langs diverse landgoederen.
Koninklijke fietsroute
Fietsroute van 33 km langs landgoederen en paleizen in de regio Haaglanden.
Leiden en de Bollenstreek : fietsen langs herbestemd erfgoed
Fietsroute van 45 km, o.a. langs Kasteel Keukenhof, Huys Dever en de Ruïne van Teylingen.
Vorstelijk en adellijk leven: Buitens aan de Vliet
Audiotour van een fietsroute tussen Rijswijk en Leidschendam. Met uitgebreide informatie per
landgoed.
Vorstelijk en adellijk leven: Hofcultuur in en om groen Den Haag
Audiotour van een fietsroute van 60 km, langs landgoederen in en om Den Haag. Met
uitgebreide informatie per landgoed.
Vorstelijk en adellijk leven: De landgoederen van Wassenaar
Audiotour van een fietsroute langs de landgoederen van Wassenaar. Met uitgebreide
informatie per landgoed.

Wandelroutes
•
•

•

Buitenplaatsen in Warmond : Wandelroute
Een wandeling langs verdwenen en bestaande kastelen en buitenplaatsen in Warmond, o.a.
Vroenhof, Leerust, Oostergeest en Huys te Warmont.
Buitenplaatsenroute: wandelen langs buitenplaatsen tussen Noordwijk en
Noordwijkerhout
Wandelroute van 10 km, langs Nieuw- en Klein-leeuwenhorst, Dyck en Burgh, Calorama en
Offem.
Gids Landgoederenzone : Noord- en Zuid-Holland : zeven wandelingen langs verborgen
schatten van de Gouden Eeuw
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•
•
•
•
•
•
•
•

Na een inleiding over het landschap en de geschiedenis vindt u in dit gidsje wandelroutes
voorzien van kaarten en korte cultuurhistorische informatie.
Konijnenroute
Wandelroute van 2,5 km over landgoed Dijk en Burgh bij Nieuw-Leeuwenhorst.
Landgoedwandelen
Diverse wandelroutes over landgoederen in Zuid-Holland.
Rhijngeestroute
Korte wandelroute van 1,2 km over landgoed Rhijngeest, te downloaden.
Rondje Ockenburgh
Wandelroute van 5 of 9 km langs Ockenburgh, te downloaden.
Wandelen door de Landgoederenzone in Rijswijk : 2 wandelingen
Brochure met twee wandelroutes voorzien van cultuurhistorische informatie.
Wandelen langs buitenplaatsen en bollenvelden
Wandelroute van 8,5 tot 14 km, o.a. langs Nieuw-Leeuwenhorst.
Wandelen door Stedelijk Hout
Route van 5, 10 of 15 km, o.a. langs Oud-Poelgeest, Huys te Warmont, Endegeest en
Rhijngeest.
Wandelnetwerk Keukenhof
Diverse wandelroutes in en om Lisse van 2 tot 5 km.
Woudse-Polderroute
Kaart met een wandelroute door Midden-Delfland, onder andere langs Hofzicht dat vroeger
uitzicht bood op Huis Honselaersdijk.

Vaarroutes
•
•

Leiden-Leidschendam
Vaarroute over de Vliet, o.a. langs kasteel Duivenvoorde. Met cultuurhistorische informatie.
Leidschendam-Delft
Vaarroute over de Vliet en de Delftse Vliet, o.a. langs Hofwijck, Rusthof en In de Wereldt is
veel Gevaer. Met cultuurhistorische informatie.

LANDGOEDEREN PER PLAATS

’s-Gravenzande
Websites
•

Streekhistorie: Buitenplaats Zuidwind
Beknopte geschiedenis van de buitenplaats vanaf 1669.

Den Haag
Websites
•

Fietsroute Haagse landgoederen
Een fietsroute van 48 km door de duinen en langs de landgoederen Rhijnhof, Beukhage en
Huis ten Bosch.

Medialijst Reizende Collecties: Landgoederenzone
Binckhorst
•
•

Kastelen in Zuid-Holland: Binckhorst te Den Haag
Landgoed & Buitenplaats ZH: De Binckhorst

Clingendael
Filmpjes
•

Documentaire over Landgoed Clingendael

Websites
•
•
•
•
•
•
•

Absolute facts: Landgoed Clingendael te Wassenaar
Den Haag : Japanse tuin
Den Haag : Landgoed Clingendael
IJgenwijs: Park Clingendael
IVN Den Haag: Landgoed Clingendael
Landgoed & buitenplaats ZH: Clingendael
Wikipedia: Landgoed Clingendael

Bestanden
•

Welkom op de landgoederen Clingendael en Oosterbeek

Huis ten Bosch
Boeken
•

Eikema Hommes, Margriet van
De Oranjezaal in Huis ten Bosch : Een zaal uit loutere liefde
Uitgebreide en rijk geïllustreerde studie naar de Oranjezaal in het Paleis Huis ten Bosch. Dit
kunstproject werd rond 1650 in opdracht van Amalia van Solms uitgevoerd ter nagedachtenis
aan haar overleden echtgenoot stadhouder Frederik Hendrik. Het geldt nog steeds als een van
de belangrijkste schilderkundige ensembles van de Gouden Eeuw.

Websites
•
•
•

Absolute facts: Paleis Huis ten Bosch
De Oranjezaal : Catalogus en documentatie
Wikipedia: Paleis Huis ten Bosch

Marlot
Websites
•
•
•
•

Den Haag : Landgoederen Marlot en Reigersbergen
Marlot te Den Haag
Stichting Rondeltappe-Bernoster-Kemmers: Landgoed Marlot te ’s Gravenhage
Wikipedia: Marlot

Medialijst Reizende Collecties: Landgoederenzone

Meer en Bosch
Websites
•
•

Landgoed & Buitenplaats ZH: Meer en Bosch
Wikipedia: Landgoed Meer en Bosch

Ockenburgh
Boeken
•

Een Kleyn paleis: de geschiedenis van de Haagse Buitenplaats Ockenburgh
Diverse auteurs belichten allerlei aspecten van de geschiedenis van het huis en de tuin van de
buitenplaats die van verval werd gered door een burgerinitiatief. Rijk geïllustreerd boek.

Websites
•
•
•
•
•
•
•

Buitenplaats Ockenburgh
Den Haag : Landgoed Ockenburgh
Landgoed & Buitenplaats ZH: Ockenburgh
Landgoed Ockenburgh
NKS : Kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats : Ockenburgh
Wikipedia: Landgoed Ockenburgh
Zuid-Hollands landschap: landgoed Ockenburgh Den Haag

Sociale media
•

Oldenburgers Binnenstad en Buitenleven : Groene Historie : Ockenburgh Den Haag

Oostduin en Arendsdorp
Websites
•
•
•

Landgoed & Buitenplaats ZH: Oostduin en Arendsdorp
Oostduin te Den Haag
Wikipedia: Arendsdorp

Oosterbeek
Boeken
•

Welkom op landgoed Oosterbeek
Boekje over de geschiedenis en de natuur van landgoed Oosterbeek in de Haagse wijk
Benoordenhout. Het landgoed is nauw verbonden met Clingendael.

Websites
•

Den Haag : Landgoed Oosterbeek

Medialijst Reizende Collecties: Landgoederenzone
Paleis Noordeinde
Websites
•
•
•

Noordeinde te Den Haag
Paleis Noordeinde
Wikipedia: Paleis Noordeinde

Reigersbergen
Websites
•
•
•

Den Haag : Landgoederen Marlot en Reigersbergen
Kastelen in Zuid-Holland : Reigersbergen te Den Haag
Wikipedia : Landgoed Reigersbergen

Rosenburg
Websites
•
•

Landgoed & Buitenplaats ZH : Rosenburg
Wikipedia: Oud-Rozenburg

Sorghvliet (Catshuis)
Boeken
•

Stal, K.
‘Een parel aan de kroon van ’s-Gravenhage : Zorgvliet, de geschiedenis van
landgoed en villawijk’
De geschiedenis van het landgoed, haar bewoners en de villawijk in Den Haag.

Filmpjes
•

Het verhaal van Sorghvliet en het Catshuis
Korte film over geschiedenis en de waarde en betekenis van het landgoed.

Websites
•
•
•
•

IVN Den Haag: Sorghvliet
Kastelenbeeldbank: Sorghvliet – Den Haag
Landgoed & Buitenplaats ZH: Zorgvliet of het Catshuis
Sorghvliet: Laat je zorgen bij de poort

Vredenoord
Websites
•
•

Vredenoord te Den Haag
Wikipedia: Vredenoord (Rijswijk)

Medialijst Reizende Collecties: Landgoederenzone
Sociale media
•

Pinterest: Vredenoord Den Haag

Zeerust
Websites
•
•

Landgoed & Buitenplaats ZH : Zeerust
Rijksmonumenten.nl: Beschrijving Zeerust, hoofdonderdeel

Hillegom
Hof van Hillegom
Websites
•
•
•
•
•
•

t Hof van Hillegom: Raad van Hillegom
Hoftuin Hillegom terug in oude glorie
Kastelen in Zuid-Holland: Hof van Hillegom te Hillegom
Kastelenbeeldbank: Hillegom – Hillegom
Landgoed & Buitenplaats ZH: ’t Hof
Wikipedia: Hof van Hillegom

Honselersdijk
Huis Honselaarsdijk
Websites
•
•
•
•
•

Geschiedenis van Zuid-Holland: Paleis Honselaarsdijk (ca. 1683)
Kastelenbeeldbank: Honselaarsdijk – Honselersdijk
Landgoed & Buitenplaats ZH: Honselaarsdijk
Rijksmuseum: Zoeken in de collectie : Paleis Honselaarsdijk
Wikipedia: Huis Honselaarsdijk

Medialijst Reizende Collecties: Landgoederenzone
Katwijk
Hof van Katwijk / Het Sand
Websites
•
•

Landgoed & Buitenplaats ZH : ‘t Zand
Rijksmonumenten.nl : Beschrijving Hof van Katwijk

Leidschendam
Buitengoed Dorrepaal (Leeuwenbergh)
Websites
•
•
•

Buitengoed Dorrepaal
Landgoed & Buitenplaats ZH : Leeuwenbergh of Dorrepaal
Leeuwenbergh (Dorrepaal) te Leidschendam

Rozenrust
Websites
•
•

Landgoed & Buitenplaats ZH: Rozenrust Leidschendam
Raimondi’s Villa Rozenrust

Fietsroutes
•

Buitenplaatsen en boerderijen
Fietsroute van 52 km, o.a. langs de buitenplaatsen Berbice en Rozenrust.

Lisse
’t Huys Dever
Websites
•
•
•
•
•
•
•

Huis d’Ever in Lisse
‘t Huys Dever – Unieke historie in Lisse
’t Huys Dever – Unieke historie in Lisse – Stichting Vrienden van Dever
’t Huys Dever in Lisse
Kastelenbeeldbank: Huis Dever Lisse
Landgoed & Buitenpplaats ZH : ’t Huys Dever
Mathieu in Wonderland: De geschiedenis van de Nederlandse kastelen

Medialijst Reizende Collecties: Landgoederenzone
Bestanden
•

Tuin & Landschap
Over de ontwerpwedstrijd ‘Tuin der Zinnen’ bij Huis Dever. Het winnende ontwerp is uitgevoerd
en de tuin werd in april 2014 geopend.

Kasteel Keukenhof
Boeken
•

Keukenhof: een kasteel aan de duinrand
Het eerste jaarboek van de Stichting Kasteel Keukenhof beschrijft o.a. de geschiedenis, het
landschap, het landgoed en bouwkundige aspecten.

Websites
•
•
•
•
•
•
•

Cultuureducatiegroep: Kasteel Keukenhof groep 7
Kastelenbeeldbank: Keukenhof Lisse
Kinderspeelhuizen: de Keukenhof (Lisse)
Landgoed & Buitenplaats ZH: Huis Keukenhof Lisse
Mathieu in Wonderland: De geschiedenis van de Nederlandse kastelen
Kasteel Keukenhof: Over Kasteel Keukenhof
Wikipedia: Kasteel Keukenhof

Filmpjes
•

Keukenhof

Wandelroutes
•
•

Wandelnetwerk Bollenstreek (website) en gelamineerde kaart
Wandelkaart en folder met 20 wandelroutes in de Bollenstreek volgens het
knooppuntensysteem. Route 5 Laarzenpaden komt langs de Keukenhof.
Wandelnetwerk Keukenhof
Diverse wandelroutes in en om Lisse van 2 tot 5 km.

Sociale media
•

Kasteel Keukenhof
Facebook-pagina van Kasteel Keukenhof.

Wassergeest
Websites
•
•

Holland groen: Wassergeest
Het Landgoed Wassergeest te Lisse

Medialijst Reizende Collecties: Landgoederenzone
Noordwijk
Calorama
Websites
•
•
•

Buitenplaatsen in Nederland: Buitenplaats Calorama
Calorama te Noordwijk
Landgoed & Buitenplaats ZH : Calorama Noordwijk

Bestanden
•

Kernpunten 84: Wat gebeurde er met Calorama?
Artikel van Kees Verweij op pagina 4-5: Een begrip in Noordwijk-Binnen: Calorama.

Offem
Websites
•
•
•

Landgoed & Buitenplaats ZH : Offem Noordwijk
Offem te Noordwijk
Wikipedia: Klein Offem

Wandelroutes
•

Wandelnetwerk Bollenstreek (website) en gelamineerde kaart
Wandelkaart en folder met 20 wandelroutes in de Bollenstreek volgens het
knooppuntensysteem. Route 16 Rondgang Noordwijk-Binnen komt langs Offem.

Noordwijkerhout
Dyckenburch
Boeken
•

Hartog, Elizabeth den
De Historie van Dyckenburch : De geschiedenis van de buitenplaatsen aan het
Westeinde in Noordwijkerhout
Uitgebreide geillustreerde geschiedenis van Dijkenburg en de omringende buitenplaatsen en
hun bewoners.

Websites
•
•

Landgoed & Buitenplaats ZH : Dijkenburg
Noordwijkse huizen : Landgoed Dyckenburch

Medialijst Reizende Collecties: Landgoederenzone
Wandelroutes
•

Wandelnetwerk Bollenstreek (website) en gelamineerde kaart
Wandelkaart en folder met 20 wandelroutes in de Bollenstreek volgens het
knooppuntensysteem. Route 16. Rondgang Noordwijk-Binnen komt langs Dyckenburch.

Leeuwenhorst
Tijdschriftartikelen
•

Mijn favoriete plek / Mickey de Rooij
In: Arcadië : Alles over particuliere historische buitenplaatsen, jaargang 4-2 (2012),
nummer 08 (december), Alexandra Gravin van den Bosch vertelt over Klein Leeuwenhorst.

Websites
•
•
•
•

Landgoed & Buitenplaats ZH: Leeuwenhorst
Het Stalhuis : Klein Leeuwenhorst
Stichting Kastelen Buitenplaatsen Landgoederen: Betrokkenen aan het woord
Wikipedia: Leeuwenhorst

Wandelroutes
•

Wandelnetwerk Bollenstreek (website) en gelamineerde kaart
Wandelkaart en folder met 20 wandelroutes in de Bollenstreek volgens het
knooppuntensysteem. Route 14 Oud en Nieuw Leeuwenhorst en Route 16 Rondgang
Noordwijk-Binnen komen over landgoed Leeuwenhorst.

Oegstgeest
Bos van Wijckersloot
Boeken
Wesseling, Margreet
Bos van Wijckerslooth te Oegstgeest: biografie van een bos
Historische achtergronden van dit bos dat deel uitmaakte van de vroegere buitenplaats Duinzigt. Het
werd rond 1800 ontworpen door Zocher. Rijk geïllustreerd met veel aandacht voor de biologische
rijkdom van het bos.
Endegeest
Websites
•
•
•
•
•

De geschiedenis van Endegeest in het kort
Kastelen in Nederland: Endegeest
Kastelenbeeldbank: Endegeest Oegstgeest
Landgoed & Buitenplaats ZH: Endegeest Oegstgeest
Mathieu in Wonderland – De geschiedenis van de Nederlandse kastelen

Medialijst Reizende Collecties: Landgoederenzone
•

Wikipedia: Kasteel Endegeest

Oud Poelgeest
Boeken
•

Lugt, Freek
Oud-Poelgeest : Van middeleeuws kasteel tot rustpunt in de Randstad
Achthonderd jaar geschiedenis van kasteel Oud-Poelgeest en haar eigenaren en bewoners.
Rijk geïllustreerd met prenten, foto’s en schilderijen.

Filmpjes
•
•

Max Monumentaal : Kasteel Oud Poelgeest
Uitzending van het televisieprogramma Max Monumentaal waarin de restauratie van de
boogbrug in de tuin van kasteel Oud-Poelgeest wordt gevolgd.
Op zoek naar het ‘tillenbeest’ van Oud-Poelgeest
De voorzitter van de Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest vertelt over de zoektocht naar twee
bijzondere objecten die ooit door Jan Wolkers uit het kasteel werden meegenomen.

Websites
•
•
•
•
•

Geschiedenis van Zuid-Holland : Een kijkje in de Drakenzaal van Oud-Poelgeest
Kasteel Oud Poelgeest: Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest
Kastelenbeeldbank: Oud Poelgeest Oegstgeest
Landgoed & Buitenplaats ZH: Oud-Poelgeest Oegstgeest
Wikipedia: Kasteel Oud-Poelgeest

Sociale media
•

Kasteel Oud Poelgeest
Facebook-pagina

Rhijngeest
Websites
•
•

Landgoed & Buitenplaats ZH : Rhijngeest Oegstgeest
Rhijngeestroute
Korte wandelroute van 1,2 km over landgoed Rhijngeest, te downloaden.

Rijswijk
Brochures
•

Wandelen door de Landgoederenzone in Rijswijk: 2 wandelingen.
Brochure met twee wandelroutes voorzien van cultuurhistorische informatie.

Medialijst Reizende Collecties: Landgoederenzone
Cromvliet
Websites
•
•

Landgoed & Buitenplaats ZH : Cromvliet Rijswijk
Wikipedia: Cromvliet

Hofrust
Websites
•
•

Landgoed & Buitenplaats ZH : Hofrust Rijswijk
Wikipedia: Hofrust

Hoornwijck
Websites
•
•
•

Buitenplaatsen in Nederland: Buitenplaats Hoornwijk
Landgoed & Buitenplaats ZH : Hoornwijk Rijswijk
Wikipedia: Hoornwijck

Rijswijkse Bos
Bestanden
•

Het Rijswijkse Bos : groene enclave met rijk verleden

Te Werve
Websites
•
•
•
•
•

Kastelenbeeldbank: Te Werve – Rijswijk
Landgoed & Buitenplaats ZH : Huis Te Werve
Landgoed Te Werve
Landgoed Te Werve: Historie van Landgoed Te Werve
Wikipedia: Landgoed Te Werve

Filmpjes
•
•
•

Een Boom met oorlogsschade
Het verhaal van de boom met de vreemde vorm op landgoed Te Werve.
De Brug van Te Werve
Wetenswaardigheden over de unieke brug van Te Werve.
The Pigeon Tower Club : een exclusief gezelschap
De geschiedenis van de duiventoren.

Ter Nieuburch

Medialijst Reizende Collecties: Landgoederenzone
Websites
•
•
•
•

Kastelen in Zuid-Holland: Huis ter Nieuburch te Rijswijk
Kastelenbeeldbank: Hof ter Nieuburch – Rijswijk
Rijksmuseum: Huis ter Nieuburch in Rijswijk, plaats van de vredesonderhandelingen in
1697, J. Abraham Rietkessler, 1697
Wikipedia: Huis ter Nieuburch

De Voordes (Voorde en Overvoorde)
Websites
•
•

Wikipedia: Overvoorde
Wikipedia: De Voorde

Welgelegen
Websites
•
•
•

Kastelen in Zuid-Holland: Welgelegen te Rijswijk
Landgoed & Buitenplaats ZH : Welgelegen
Wikipedia: Welgelegen

Zuidhoorn
Websites
•
•
•
•

Buitenplaatsen in Nederland: Buitenplaats Zuidhoorn
Kastelen in Zuid-Holland : Zuidhoorn Rijswijk
Landgoed & Buitenplaats ZH : Zuidhoorn Rijswijk
Wikipedia: Zuidhoorn

Sassenheim
Huis ter Leede
Websites
•
•

Kastelen in Zuid-Holland: Ter Leede te Sassenheim
Landgoed & Buitenplaats ZH : Huis Ter Leede

Het Oude Koningshuis
Boeken
•

Pex, Rob J.
Geschiedenis van Het Oude Koningshuys te Sassenheim
Uitgebreide geschiedenis, vanaf de Middeleeuwen tot in de 21e eeuw, geïllustreerd met foto’s,
plattegronden en documenten.

Medialijst Reizende Collecties: Landgoederenzone

Websites
•
•

Kastelen in Zuid-Holland: Oude Koningshuis te Sassenheim
Landgoed & Buitenplaats ZH : Het Oude Koningshuis Sassenheim

Filmpjes
•

Jachtslot ‘Het Oude Koningshuys’

Park Rusthoff
Websites
•
•

Landgoed & Buitenplaats ZH : Rusthoff Sassenheim
Park Rusthoff: Parkhistorie

Bestanden
•

Participatie lijkt uitgevonden in Park Rusthoff
Artikel over het park en de rol die de vele vrijwilligers spelen bij het beheer en de organisatie
van activiteiten.

Voorburg
Boeken
•

Vreugd en Rust: gastvrije buitenplaats met een park van Zocher
De geschiedenis van de buitenplaats met huis, tuin en bewoners, fraai geïllustreerd met foto’s,
plattegronden en prenten

Wandelroutes
•

Groene wissel Voorburg : Buitenplaatsen langs de Vliet
GPS Wandelroute, ook routebeschrijving en kaart te downloaden.

Arentsburgh
Websites
•
•
•
•

Amateurtuindersvereniging Arentsburgh: Archeologisch monument
Kastelen in Zuid-Holland: Arentsburgh te Voorburg
Buitenplaatsen in Nederland: Buitenplaats Arentsburgh
Landgoed & Buitenplaats ZH : Huize Arentsburgh

Eemwijk
Websites
•

Buitenplaatsen in Nederland: Buitenplaats Eemwijk

Medialijst Reizende Collecties: Landgoederenzone
•
•
•

Kastelen in Zuid-Holland: Eemwijk te Voorburg
Landgoed & Buitenplaats ZH : Eemwijk Voorburg
Toen Leidschendam-Voorburg: Eemwijk

Hoekenburg
Websites
•
•

Buitenplaatsen in Nederland : Buitenplaats Hoekenburg
Kastelen in Zuid-Holland: Hoekenburg te Voorburg

Hofwijck
Boeken
•

•

•
•

Boers, H.
Florilegium Hofwijck
Een verzameling bomen en planten die Constantijn Huygens in zijn tuin Hofwijck plantte en die
hij bezong in het gelijknamige gedicht. Het boekje bevat kleurenfoto’s van de planten, met
bijpassende fragmenten uit het gedicht.
Leer, Kees van der en Henk Boers
Huygens’ Hofwijck: de buitenplaats van Constantijn & Christiaan
Fraai geïllustreerde geschiedenis van Hofwijck, beginnende bij de geboorte van Constantijn
Huygens in 1596 en eindigend in onze tijd.
’t Liefste pad : Hofwijcks tuin in oude luister hersteld
Boek over de reconstructie van de tuin van Constantijn Huygens.
Strien, T. van
Hofwijck : Het gedicht en de buitenplaats van Constantijn Huygens
Het gedicht van de Nederlandse diplomaat en dichter (1596-1687) over zijn buiten in Voorburg
in hedendaags Nederlands. Met een overzicht van de geschiedenis van het huis.

Jeugdboeken
•

Veenker, R.
Sterre : de familie Huygens in de Gouden Eeuw
De twaalfjarige Suzanne vertelt over haar leven als dochter van Constantijn Huygens. In de
zomer vertrekt het gezin naar hun buitenplaats Hofwijck. Vanaf 10 jaar.

Brochures
•

De Tuin van Huygens : Hofwijck, Voorburg
Gelamineerde uitgevouwen folder in kleur. Groot formaat.

Filmpjes
•
•

Constantijn’s ijskelder
Kort filmpje over de recent gerestaureerde ijskelder op Hofwijck.
De Tuin van Hofwijck
De hortulanus geeft een rondleiding door de tuin van Hofwijck.

Medialijst Reizende Collecties: Landgoederenzone
Websites
•
•
•
•
•

Canon Leidschendam-Voorburg : Grote denkers aan de Vliet 1596-1695
Huygens Hofwijck : Hofwijck: de buitenplaats
Huygens Hofwijck : Buitenplaats: huis en tuin
Kastelenbeeldbank : Hofwijck – Voorburg
Landgoed & Buitenplaats ZH : Hofwijck Voorburg

Sociale media
•

Oldenburgers Binnenstad en Buitenleven : Groene Historie Verhaal Hofwijck te
Voorburg
Huygensmuseum Hofwijck
Facebook-pagina.

•

In de Wereldt is veel Gevaer
Websites
•
•
•

Landgoed & Buitenplaats ZH : In de Wereldt is veel Gevaer Voorburg
Toen Leidschendam-Voorburg : In de Wereldt is veel Gevaer
Wikipedia : In de Wereldt is veel Gevaer

Middenburg
Websites
•
•

Buitenplaatsen in Nederland : Buitenplaats Middenburg
Landgoed & Buitenplaats ZH : Middenburg Voorburg

Vreugd en Rust
Websites
•

Landgoed & Buitenplaats ZH : Vreugd en Rust Voorburg

Voorhout
Teylingen
Websites
•
•
•
•
•
•

Cultuureducatiegroep: Jacoba van Beijeren
Cultuureducatiegroep: Rondleiding Ruïne van Teylingen groep 6
Geschiedenis van het Kasteel Teylingen
Kastelenbeeldbank: Ruïne Teylingen Sassenheim
Landgoed & Buitenplaats ZH : Ruïne van Teylingen
Mathieu in Wonderland: De geschiedenis van de Nederlandse kastelen

Medialijst Reizende Collecties: Landgoederenzone
•

De ruïne van het kasteel Teylingen

Sociale media
•

Kasteel Teylingen
Facebook-pagina.

Wandelroutes
•

Wandelnetwerk Bollenstreek (website) en gelamineerde kaart
Wandelkaart en folder met 20 wandelroutes in de Bollenstreek volgens het
knooppuntensysteem. Route 9 Ommetje Horsten komt langs de Ruïne van Teylingen.

Voorschoten
Berbice
Boeken
•

Begeerlijk Berbice: De buitenplaats en haar bewoners
Geschiedenis in woord en beeld van Berbice, een van de weinige overgebleven buitenplaatsen
in Voorschoten.

Websites
•
•
•
•
•
•

Buitenplaats Berbice Voorschoten
Geschiedenis van Zuid-Holland : De bijzondere geschiedenis van Berbice
Geschiedenis van Zuid-Holland: Een buitenplaats vol rozen en verhalen
Landgoed & Buitenplaats ZH: Berbice Voorschoten
Speurtocht in het verleden van buitenplaatsen
Zuid-Hollands Landschap: Buitenplaats Berbice en Landgoed Beresteyn

Bestanden
•
•

Berbice bant doem
Artikel uit het tijdschrift Monumentaal over de verschillende bewoners van Buitenplaats
Berbice.
Buitenplaats vol rozen en verhalen
Artikel uit het magazine Beleef Zuid-Holland over de geschiedenis van Berbice.

Sociale media
•

Oldenburgers Binnenstad en Buitenleven : Groene Historie Verhaal Buitenplaats
Berbice te Voorschoten

Beresteyn

Medialijst Reizende Collecties: Landgoederenzone
Websites
•
•
•

Buitenplaatsen in Nederland: Buitenplaats Beresteyn
Landgoed & Buitenplaats ZH: Beresteyn Voorschoten
Montfortaans-Beresteyn: Voorgeschiedenis van Beresteyn

Bijdorp
Websites
•
•
•

Bijdorp te Voorschoten
Buitenplaatsen in Nederland: Buitenplaats Bijdorp
Landgoed & Buitenplaats ZH: Bijdorp Voorschoten

Duivenvoorde
Boeken
•
•

Duivenvoorde : bewoners, landgoed, kasteelinterieur en collectie
Rijk geïllustreerd overzicht in woord en beeld van de geschiedenis en de collecties van
landgoed en kasteel Duivenvoorde.
Giepmans, Sabine
Adellijke familieportretten op Duivenvoorde
Duivenvoorde wordt al bijna 800 jaar bewoond door leden van drie adellijke families. Van deze
families zijn talrijke portretten vanaf de 16e eeuw bewaard gebleven. Een groot deel daarvan
maakt deel uit van de vaste collectie van het kasteel. Voor de tentoonstelling ‘Adellijke
familieportretten’ kreeg Duivenvoorde ook veel schilderijen uit andere collecties in bruikleen.
Dit boek verscheen ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in 2015.

Brochures
•

Duivenvoorde
Brochure met een korte introductie met aandacht voor de bouwgeschiedenis, bewoners,
interieur en het park.

Tijdschriftartikelen
•

Niet weggooien, die oude gordijnen! / Ebeltje Hartkamp-Jonxis
In: Arcadië : Alles over particuliere historische buitenplaatsen, jaargang. 3-1 (2011), nummer
05 (april). Informatie over de waarde van historische gordijnen, het onderhoud, de
conservering en de restauratie.

Filmpjes
•
•

Landschapspark Duivenvoorde : in volle glorie hersteld
Leve het landgoed
Twee kinderen worden rondgeleid op Kasteel Duivenvoorde en horen daarbij van alles over
het leven op een landgoed.

Medialijst Reizende Collecties: Landgoederenzone
Websites
•
•
•
•
•
•

Arent van Duivenvoorde
Kasteel Duivenvoorde
Kastelenbeeldbank: Duivenvoorde Voorschoten
Landgoed & Buitenplaats ZH: Duivenvoorde Voorschoten
Mathieu in Wonderland: De geschiedenis van de Nederlandse kastelen
Wikipedia: Kasteel Duivenvoorde

Apps
•

Buiten op Duivenvoorde (voor Android) en Buiten op Duivenvoorde (voor iOS)
Gratis te downloaden app voor rondwandelingen door het bijzondere landschapspark. Er zijn
drie themaroutes voor volwassenen: Verhalen, Flora en fauna en Gebouwen. Voor families is
er het speciale familiespel. Onder begeleiding van Ridder Jan kunt u met uw (klein)kinderen
het landgoed ontdekken. Met spelletjes en opdrachten.

Sociale media
•
•

Kasteel Duivenvoorde
Facebook-pagina.
Oldenburgers Binnenstad en Buitenleven : Vervolgverhaal Groene Historie :
Duivenvoorde te Voorschoten
De geschiedenis van de tuin op facebook.

Huis Ter Wadding
Websites
•
•

Wikipedia: Ter Wadding
Landgoed & Buitenplaats ZH: Ter Wadding Voorschoten

Rosenburgh
Websites
•

Buitenplaatsen in Nederland: Buitenplaats Rosenburg

Ter Horst
Websites
•
•
•
•

Absolute facts: Kasteel Ter Horst te Voorschoten
Kastelen in Nederland: Ter Horst
Kastelenbeeldbank: Ter Horst Voorschoten
Wikipedia: Landgoed Ter Horst

Medialijst Reizende Collecties: Landgoederenzone
Warmond
Brochures
•

Wandelen langs kastelen en buitenplaatsen in Warmond
Beschrijving van twee wandelroutes. Bevat historische informatie over de
bezienswaardigheden.

Websites
•

Buitenplaatsen in Warmond: Wandelroute
Een wandeling langs verdwenen en bestaande kastelen en buitenplaatsen in Warmond, o.a.
Vroenhof, Leerust, Oostergeest en Huys te Warmont.

Groot Leerust
Websites
•
•

Buitenplaatsen in Nederland: Buitenplaats Groot Leerust
Landgoed & Buitenplaats ZH: Leerust Warmond

Huys te Warmont
Websites
•
•
•
•
•
•

Absolute facts: Huys Warmont te Warmond
Huys te Warmont: Geschiedenis
Kastelenbeeldbank: Warmond - Warmond
Landgoed & Buitenplaats ZH: Huis te Warmond
Mathieu in Wonderland: De geschiedenis van de Nederlandse kastelen
Wikipedia: Huys te Warmont

Sociale media
•

Facebookpagina Huys te Warmont

Wandelroutes
•

Wandelnetwerk Bollenstreek (website) en gelamineerde kaart
Wandelkaart en folder met 20 wandelroutes in de Bollenstreek volgens het
knooppuntensysteem. Route 11 Ommetje Warmond komt langs Huys te Warmont.

Oostergeest
Tijdschriftartikelen
•

Wonen op Huis Oostergeest / Reinildis van Ditzhuyzen
In: Arcadië : Alles over particuliere historische buitenplaatsen, jaargang. 3-1 2011, nr. 05
(april). Herinneringen aan het leven op Huis Oostergeest.

Medialijst Reizende Collecties: Landgoederenzone
Websites
•

Landgoed & Buitenplaats ZH: Oostergeest Warmond

Oud-Alkemade
Websites
•
•
•

Absolute facts : Locatie Oud-Alkemade
Kastelen in Zuid-Holland : Oud-Alkemade te Warmond
Wikipedia : Slot Alkmade

Bestanden
•

Oud-Alkemade in Warmond : Een reconstructie van de bouwgeschiedenis van een
zeventiende-eeuws ‘kasteel’
Artikel van Ben Olde Meierink en Taco Hermans in Kasteel & Buitenplaats (jrg. 17, nr. 49, april
2015, p. 11-16).

Oud-Teylingen
Websites
•
•
•

Het Hollandse kastelenteam: Oud Teylingen of Lockhorst
Landgoed & Buitenplaats ZH: Oud Teylingen Warmond
Oud-Te te Warmond

Vroenhof
Websites
•

Landgoed & Buitenplaats ZH: Vroenhof Warmond

Wassenaar
Websites
•

Craandijk, Jacobus
Wandelingen door Nederland met pen en potlood deel 5
De doopsgezinde predikant Jacobus Craandijk was een echte wandelpionier. Tussen 1874 en
1888 trok hij te voet door Nederland. Zijn tochten voerden hem o.a. door Wassenaar. Piet
Schipperus maakte litho’s bij zijn beschrijvingen.

Fietsroutes
•

Fietsroute Wassenaar en omgeving
Fietsroute van 55 km rondom Wassenaar. U komt langs diverse landgoederen.

Medialijst Reizende Collecties: Landgoederenzone
•

Parkenroute Prins Frederik
Digitale brochure van een route langs Wassenaar en Voorschoten, aangelegd in de 19 e eeuw,
die de verschillende landgoederen van Prins Frederik, de broer van Koning Willem II, met
elkaar verbond.

Arcadia
Websites
•

Rijksmonumenten.nl: Arcadia, woonhuis

Backershagen
Websites
•
•

Landgoed & Buitenplaats ZH: Backershagen Wassenaar
Wikipedia: Landgoed Backershagen

Sociale media
•

Oldenburgers Binnenstad en Buitenleven : Groene Historie
Wiltzangk/Backershagen/Hartenkamp

Baljuwhuis
Websites
•

Rijksmonumenten.nl: Baljuwhuis

Beukenhorst
Websites
•
•

Buitenplaatsen in Nederland: Buitenplaats Beukenhorst
Kastelen in Zuid-Holland: Beukenhorst te Wassenaar

Blanckenburg
Websites
•
•
•

Haagse beeldbank: Eetkamerinterieur Blankenburg
Kastelen in Zuid-Holland: Blankenburg te Wassenaar
Landgoed & Buitenplaats ZH: Blankenburg Wassenaar

Duindigt
Websites
•

Kastelen in Zuid-Holland: Duindigt te Wassenaar

Medialijst Reizende Collecties: Landgoederenzone
•
•

Landgoed Duindigt
Wikipedia: Duindigt

Duinauwe (Wildrust)
Websites
•

Buitenplaatsen in Nederland: Buitenplaats Wildrust

Eikenrode
Websites
•

Wikipedia: Landgoed Eikenrode (Wassenaar)

Groot Haesebroek
Websites
•
•
•

Buitenplaatsen in Nederland: Buitenplaats Groot Haesebroeck
Kastelen in Zuid-Holland: Groot Haesebroek te Wassenaar
Landgoed & Buitenplaats ZH : Groot Haesebroeck

De Horsten (Eikenhorst, Ter Horst, Raaphorst)
Filmpjes
•

Koninklijk landgoed De Horsten
Korte sfeerimpressie van het landgoed.

Websites
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Absolute facts: Buitenplaats Eikenhorst te Wassenaar
Absolute facts: Kasteel Ter Horst Voorschoten
Absolute facts: Landgoed De Horsten
Kastelenbeeldbank: Eikenhorst – Wassenaar
Koninklijk bezit. De Paauw en de Horsten (audiotourapp)
Landgoed & Buitenplaats ZH: Raaphorst (De Horsten)
Over de Horsten
Wikipedia: Landgoed De Horsten
Wikipedia: Landgoed Ter Horst

Wandelroutes
•

NS wandeling De Horsten
Wandelroute van 19 km vanaf Centraal Station Den Haag naar De Horsten.

Langenhorst

Medialijst Reizende Collecties: Landgoederenzone
Websites
•
•

Buitenplaatsen in Nederland: Buitenplaats Langenhorst
Kastelen in Zuid-Holland: Langenhorst te Wassenaar

Maarheeze
Boeken
•

Villa Maarheeze
In Villa Maarheeze, gebouwd door de beroemde architect Co Brandes, hield de
Inlichtingendienst Buitenland jarenlang kantoor. Naast aandacht voor het gebouw komen ook
de tuin, het interieur en de geschiedenis van bewoners en gebruikers van het pand uitgebreid
aan bod.

Websites
•

Wikipedia: Villa Maarheeze

Meyland
Websites
•

Rijksmonumenten.nl: Meyland in Wassenaar

Oosterbeek
Websites
•
•
•

Geschiedenis van Zuid-Holland: Filmhistorie, bunkers en sprookjes op een Wassenaars
landgoed
Kastelen in Zuid-Holland: Oosterbeek te Wassenaar
Wikipedia: Landgoed Oosterbeek

Bestanden
•

Welkom op de landgoederen Clingendael en Oosterbeek

Oud-Wassenaar
Websites
•
•
•

Landgoed & Buitenplaats ZH: Oud-Wassenaar Wassenaar
Ruimtes in beeld : Italiaanse sferen in kasteel Oud-Wassenaar
Wikipedia: Kasteel Oud-Wassenaar

Sociale media
•

Oldenburgers Binnenstad en Buitenleven: Groene historie : Kasteel Oud-Wassenaar
Facebookpagina.

Medialijst Reizende Collecties: Landgoederenzone
De Paauw
Websites
•
•
•
•
•

Absolute facts: Landgoed de Paauw te Wassenaar
Kastelenbeeldbank: De Paauw Wassenaar
Koninklijk bezit. De Paauw en de Horsten (audiotourapp)
Landgoed & Buitenplaats ZH: De Paauw
Wikipedia: Huize de Paauw

Rust en Vreugd
Websites
•
•

Buitenplaatsen in Nederland: Buitenplaats rust en vreugd
Landgoed & Buitenplaats ZH: Rust en vreugd Wassenaar

Ter Veken
Websites
•

Rijksmonumenten: Ter Veken

Villa Ruys
Websites
•

Rijksmonumenten.nl: Villa Ruys in Wassenaar

Voorlinden
Websites
•
•
•
•
•

Beeldentuin Clingenbosch
Landgoed & Buitenplaats ZH : Voorlinden Wassenaar
Voorlinden
Wikipedia : Landgoed Voorlinden
Wikipedia : Museum Voorlinden

Sociale media
•

Museum Voorlinden : Kunstmuseum
Facebook-pagina van het museum.

Wiltzangk
Websites

Medialijst Reizende Collecties: Landgoederenzone
•

Rijksmonumenten.nl : Kasteel en buitenplaats in Wassenaar

Wittenburg
Websites
•

Historie Kasteel de Wittenburg

Bestanden
•

De Wittenburg in Wassenaar: het verleden als bron voor een 19e eeuws huis
Uitgebreide scriptie over de architectuur van De Wittenburg.

Zuidwijck
Tijdschriftartikelen
•

Aan tafel met Liesbeth Hessels / Mickey de Rooij
In: Arcadië : Alles over particuliere historische buitenplaatsen, jaargang 3-1 (2011), nr. 05
(april). De bewoonster van de buitenplaats vertelt over het landgoed Zuydwijk.

Websites
•
•
•
•
•
•

Banvrouwe van Wassenaer en Zuidwijk
Kastelenbeeldbank: Zuidwijk Wassenaar
Landgoed & Buitenplaats ZH: Zuidwijk Wassenaar
Twickel: Andere bezittingen van de Stichting Twickel
Wikipedia: Huis Zuidwijk
Zuydwijk

Wateringen
Hof van Wateringen
Websites
•
•

Kastelen in Zuid-Holland: Hof van Wateringen te Wateringen
Wikipedia : Hof van Wateringen
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