Buitenplaats
Reehorst

Een uniek stukje Voorschoten
in de Duivenvoordecorridor

Inhoudsopgave
Parel aan de Vliet!

Rond 2000 voor Christus ontstond een nederzetting op het hoogste punt in de verder uit drassig
moeras bestaande omgeving. Forescate, wordt voor het eerst in 930 na Chr. vermeld. In de vroege
middeleeuwen liep een van de weinige Zuid-Hollandse handelsroutes over land langs het dorp.
Dit is nog te zien aan de structuur. Het oude centrum kronkelt zich als een lint rond deze weg.
De gunstige ligging maakte van Voorschoten een ontmoetings- en handelsplaats. De Voorstraat
heeft deze functie nog altijd. De restaurants, cafe’s, de weekmarkt en de Paardenmarkt zijn daar
voorbeelden van. In het eerste kwart van de dertiende eeuw verrees ten zuiden van het dorpscentrum het kasteel Duivenvoorde. Later werd Voorschoten een geliefde plek voor buitenplaatsen.
Dit zijn gebieden met prachtige (monumentale) huizen waar de rijke stedelingen tijdelijk verbleven. Bekende buitenplaatsen in Voorschoten zijn. Berbice, Beresteijn, Bijdorp, Ter Wadding,
Woelwijk, Rosenburg, Haagwijk, Adegeest, Roucoop en Vredehoef. De eerste zeven bestaan nog
als park met of zonder bebouwing. De locaties van Adegeest, Roucoop en Vredehoef zijn nu bebouwd gebied. Van de buitenplaatsen aan de Vliet resteren alleen de voormalige buitenplaatsen
Bijdorp en Haagwijk.

In de Duivenvoordecorridor

op het
grondgebied van Voorschoten is iets bijzonders tot stand
gekomen. Cor van der Geest creëerde aan het einde
van de Kniplaan een stukje natuurgebied
dat met recht een nieuwe buitenplaats
genoemd mag worden. Tien
jaar lang overlegde hij met

Welkom

waterschappen, gemeente
en provincie over
zijn planologische

op buitenplaats Reehorst. Een heerlijke
plek om te wonen, te recreëren en te werken. Een prachtige
locatie met open verbinding naar de Vliet, Vlietland en de
landgoederen van Voorschoten en Wassenaar. Deze brochure
maakt u er deelgenoot van.

ideeën en
uiteindelijk kreeg hij
toestemming om zijn droom te
verwezenlijken. Buitenplaats Reehorst staat
nu op de kaart.

Voorschoten is een buitenplaats aan de Vliet rijker.

Colofon
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Oplage
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Niet een plek
om tijdelijk te vertoeven maar bedoeld voor permanente bewoning. Het heeft alle kenmerken
van een buitenplaats. Veel groen, veel water, prachtige zichtlijnen en een open verbinding met
vaar- en autowegen.
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Tegenover de Kniplaan zijn de toegangswegen naar de buitengewoon mooie landgoederen tussen Voorschoten en Wassenaar. Deze landgoederen en kasteel Duivenvoorde maken Voorschoten
een bezoek meer dan waard! Vooral op de fiets of lopend is het genieten van al het moois dat

Buitenplaatsen

Voorschoten en omgeving te bieden heeft.

De eerst gebouwde villa op de buitenplaats heeft grote leefruimten, vijf slaapkamers, ruime
eetkeuken, twee badkamers, grote garage voor twee auto’s en een hobby/biljartruimte. De
tweede villa was oorspronkelijk een botenhuis maar is verbouwd tot een ruime luxueuze villa
met alle moderne voorzieningen. Naast de villa is een grote aanlegsteiger voor een groot schip
en kleinere sloepen.
Buitenplaatsen werden ontworpen
als een samenhangend geheel van
huis, tuin, bos en weideland. Via
zichtlijnen zijn ze met het omliggende landschap verbonden. Met die

uitgangspunten werd ook Reehorst
ontwikkeld. Cor van der Geest heeft
tien jaar gewerkt aan zijn buitenplaats en creëerde een nieuwe Parel
aan de Vliet. Anno 2011 is met het

Landgoed De Horsten is een ca.
450 hectare groot Kroondomein,
bestaande uit de landgoederen Ter
Horst, Raaphorst en Eikenhorst, in
de 19e eeuw samengebracht door
prins Frederik der Nederlanden en
sindsdien als jachtdomein eigendom
van het Koninklijk Huis. Naast Prinses
Maxima en Prins Willem Alexander en
hun drie dochters Amalia, Alexia en
Ariane hebben ook andere prinsen en
prinsessen hier hun plekje gevonden.
Het is één van de grootste landgoed

volgroeien van het groen op het landgoed een einde gekomen aan een
periode van ontwerpen, ontwikkelen
en uitvoeren van een plan dat hij
rond de eeuwwisseling ontwikkelde.
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Buitenplaatsen
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complexen van Zuid-Holland, een
prachtig wandelgebied met veel bos,
weilanden, houtwallen, de bekende
Seringenberg (aangelegd in 1792),
het tot jachtslot verbouwde Kasteel
ter Horst, een theepaviljoen met op
de grens van het polderland enkele
oude boerderijen.
De Reehorst ligt in de zogenaamde
ecologische verbinding tussen
Duinen, Groene Hart en het
Bentwoud. Buitenplaatsen liggen
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Parel aan de Vliet!

De Vliet is het eeuwenoude water tussen Leiden en Delft. Het bijzondere
karakter van de Vliet, een combinatie
van historische doorkijkjes op oerHollandse landschappen en de ‘achtertuinen’ van Leiden, Voorschoten,
Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Den
Haag en Delft.

De huizen vormen een eenheid met
de groene en waterrijke omgeving
met een natuurlijke aansluiting op de

Reehorst ligt in de nabijheid van recreatie en natuurgebieden. Het vormt de overgang tussen de
gebieden ten westen en ten oosten van de Vliet. Veel fietsers en voetgangers maken gebruik van
de Kniplaan om in Vlietland te komen. Er is gekozen voor een open karakter van het landgoed.
De laan is voorzien van bomen en struiken waar tussendoor een blik kan worden geworpen op
de dieren die op de buitenplaats leven. Vanaf de Knipbrug is een fraai uitzicht naar de meren van
Vlietland en over buitenplaats Reehorst. Men ziet in Reehorst de grote Waterplas van ca. 4800 m2
met een aantal kleine eilandjes. Vlietland is bekend als broedplaats en rustplaats voor vogels.
Vandaaruit trekt Reehorst veel dieren aan en er valt dan ook veel te spotten vanuit de stoel uit
de huizen die zijn gericht op de natuur.

Niet alleen de ligging midden in
de natuur maakt Reehorst bijzonder. Door de centrale ligging in de
Randstad is alles dichtbij. Steden als
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en
Leiden zijn met de auto en openbaar
vervoer snel bereikbaar. Daarnaast
is in Voorschoten de Britisch School
in the Netherlands gevestigd en in
Wassenaar de American School.
Wassenaar heeft een breed en mooi
strand. De Wassenaarse slag is één van
de mooiste stranden van Nederland.
Wat is er heerlijker dan op de fiets te
stappen en via de Horsten en de landgoederen en Duinen naar het strand
te gaan. Deze route verloopt grotendeels door bossen en duinen. Aan de
andere kant van de Vliet ligt natuur en
recreatiegebied Vlietland.

duinen en het strand. Nog dichterbij is
Vlietland. Voorschoten mag zich met
recht een paardendorp noemen.

meestal op de droge plekken in het
landschap. Meestal op strandwallen
en zandkoppen. De buitenplaatsen,
die aan het einde van de achttiende
en in het begin van de negentiende
eeuw werden gebouwd zijn vaker
gesitueerd op stukken grond in polders
langs vaarwegen. Kenmerkend voor
deze buitenplaatsen zijn de goede
bereikbaarheid en zichtlocaties.
Door aantakking op de grotere
vaarwegen is een buitenplaats
daardoor goed bereikbaar voor boten.
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Sportfaciliteiten
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Water, planten en bomen

Dichtbij
juli wordt gehouden. Het kent ook
een aantal maneges. Ook dicht in de
buurt van Reehorst. In vele richtingen
kan met een paard worden gereden.
Via de landgoederen kun je naar de

aangrenzende grotere natuurgebieden en landgoederen. De prachtige
villa’s hebben aparte toegangen, tuinen en terrassen. Via de lange oprijlanen en de afsluitbare hekwerken is
de Kniplaan en de Veurseweg gemakkelijk bereikbaar.

Buitenplaats aan de Vliet

honderden deelnemers trekken. In Vlietland organiseert men regelmatig springwedstrijden voor
paarden.

Dierenweide

Reehorst is één met de natuur. Op
het landgoed is veel ruimte voor
het houden van dieren. Nu lopen
er reeën, kippen en schapen maar
een paardenverblijf is ook mogelijk.
Voorschoten is landelijk bekend om
de Paardenmarkt die jaarlijks op 28

8

Voorschoten heeft een actieve bevolking. Het is rijk aan sportverenigingen. Voetbal, Hockey,
tennis, honkbal en vele andere sporten zijn in Voorschoten te beoefenen. Het dorp kent ook een
golfclub. Er wordt gespeeld op negen holes. Grotere golfcomplexen liggen in de directe omgeving
van Voorschoten waarvan de Koninklijke Haagsche Golf & Country Club één van de bekendste
is. Het golfterrein is gelegen in het duingebied van de Gemeente Wassenaar. Voorschoten en
Wassenaar hebben beiden een openbaar zwembad. Zwembad Het Wedde maakt onderdeel uit
van het sportcomplex in de wijk Adegeest. Om de spieren op kracht te brengen heeft Voorschoten
ook sportscholen met uitgebreide mogelijkheden om te sporten. Hardlopen is het fijnst rond
buitenplaats Reehorst. De natuur rond Vlietland en de Landgoederenroute zijn zo indrukwekkend
dat hardlopen bijna vanzelf gaat. Afgemeten afstanden worden in het voor en najaar gelopen
tijdens de Voorschotenloop en de Vlietloop. Het zijn bekende hardloopevenementen die jaarlijks

De Vliet

Kastelen en landgoederen
-2-
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huizen zijn harmonieus opgenomen
in de omgeving en bieden uitzicht op
de waterpartijen, de weide en de vele
planten en bomen.
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Sportfaciliteiten op fietsafstand

Water wordt ook gebruikt ter verrijking van een buitenplaats. Tussen
buitenplaatsen en water bestaat
een nauwe relatie. Ook buitenplaats
Reehorst is rijk aan water en heeft
een open verbinding met de Vliet.
Eigenaren van buitenplaatsen hebben
iets met water. Niet alleen door open
verbinding met de grotere vaarwegen
maar ook de prachtige waterpartij bevestigt dit in deze oase aan het einde
van de Kniplaan in Voorschoten.
Voorschoten wordt nog altijd de Parel
aan de Vliet genoemd. Buitenplaats
Reehorst draagt hier aan bij.

Kastelen, landgoederen en natuur

Ambachts en Baljuwhuis

-8-

In de Duivenvoordecorridor

Kasteel Duivenvoorde

Bijdorp

Rond en dichtbij buitenplaats Reehorst
liggen mooie weidegebieden waar
de resultaten van ecologisch beheer
te zien zijn. Tureluurs, wulpen en
grutto’s broeden hier. Naast weilanden zijn er bosschages met essen
en elzen. Cor van der Geest bouwde
twee huizen op de buitenplaats. De

Direct over de brug van de Kniplaan
ligt de vogelplas “de Starrevaart”. De
uitkijktoren naast de Kniplaan aan
de andere kant van de Vliet, geeft
een goed overzicht van het gebied.
De schuilhut “De Vogelknip” maakt
het mogelijk de vogelpopulatie van
nabij gade te slaan. Een wandeling
om de plas is zeer de moeite waard.
Daarnaast leent Vlietland zich uitstekend voor allerhande recreatie zoals,
fietsen, zwemmen, paardrijden en
hardlopen.
Aan attractieparken en musea ook
geen gebrek. Duinrell in Wassenaar,
De Keukenhof in Lisse, het Louwman
automuseum in Wassenaar en de
grote musea van Leiden en Den Haag
liggen op korte afstand.

De vele bomen en struiken, de
bloemenweiden en het riet geven
Reehorst een weldadige uitstraling. In
totaal zijn op het landgoed een paar
duizend bomen en struiken gepland
om het geheel groen en rijk aan natuur te maken.

Voorschoten en omgeving
De Duivenvoordecorridor is een
gebied dat rijk is aan cultuurhistorische elementen en structuren.
Duivenvoorde is één van de fraaiste
kastelen/landgoederen van westelijk
Nederland.
De Veursestraatweg is dé historische
weg die Den Haag over de binnenste
strandwal met Leiden verbond. De
Horstlaan en Kniplaan zijn ook historische wegen.

Het landschap van de Duivenvoordecorridor geeft een sterk historisch
perspectief: het heden kan worden herkend als het resultaat van
een eeuwenlange ontwikkeling.
Tegelijkertijd draagt dit bij aan het
besef dat ook het hedendaagse landschap slechts een momentopname is
en op haar beurt weer de basis vormt
voor toekomstige ontwikkelingen.
Buitenplaats Reehorst is een dergelijke nieuwe ontwikkeling die bijdraagt
aan de historische ontwikkeling van
het gebied. Tussen de steden en dorpen vormt de Duivenvoordecorridor
en Buitenplaats Reehorst een weldadig open landelijk gebied. Lekker om
afstand te nemen van de hectiek van
het stedelijk leven.
Het landschap van de Duivenvoordecorridor vertegenwoordigt, van structuurniveau tot detailniveau, tal van

bijzondere waarden. Het landgoedverleden verschaft het gebied soms
een bijzondere allure, maakt het tot
‘een landschap om in te lijsten’.
Glastuinbouwcomplexen zijn in het
kader van “Gras voor Glas” verwijderd. Het open landschap fungeert
daardoor nu als een landelijke buffer.
Reehorst draagt bij aan deze opzet.
Buitenplaats Reehorst is steeds weer
‘thuiskomen’. Je komt tot rust in deze
heerlijke oase aan de Vliet, midden in
de groene Duivenvoordecorridor en
dicht bij het dorp Voorschoten. Door
het prachtige centrum, de heerlijke
buitenplaatsen, de landgoederen en
de centrale ligging in de Randstad, bij
stad en natuur, is Voorschoten werkelijk een Parel aan de Vliet!

Een heerlijk dagje uit kan vanuit Reehorst dichtbij. Het gebied rond de Reehorst wordt de
Duivenvoordecorridor genoemd en
maakt deel uit van de ecologische
verbinding tussen Duinen en het
Bentwoud. Duin, Horst & Weide zijn
nabij en Reehorst grenst direct aan
het Groene Hart. De natuur is hier in
alle rust met de werk- en leefomgeving verweven.
Wil je verder weg dan zijn de vliegvelden van Amsterdam (Schiphol) en
Rotterdam/The Hague snel aan te rijden. En terug komen van weggeweest
is het steeds echt weer thuiskomen in
Voorschoten. Buitenplaats Reehorst is
rust in optima forma.
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Water, planten en bomen
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Welkom

op buitenplaats Reehorst. Een heerlijke
plek om te wonen, te recreëren en te werken. Een prachtige
locatie met open verbinding naar de Vliet, Vlietland en de
landgoederen van Voorschoten en Wassenaar. Deze brochure
maakt u er deelgenoot van.

Colofon

Drukwerk		
Impressed druk en print, Pijnacker
Tekst en fotografie		
René Zoetemelk, Voorschoten
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In de Duivenvoordecorridor op het

grondgebied van Voorschoten is iets bijzonders tot stand
gekomen. Cor van der Geest creëerde aan het einde
van de Kniplaan een stukje natuurgebied
dat met recht een nieuwe buitenplaats
genoemd mag worden. Tien
jaar lang overlegde hij met
waterschappen, gemeente
en provincie over
zijn planologische
ideeën en
uiteindelijk kreeg hij
toestemming om zijn droom te
verwezenlijken. Buitenplaats Reehorst staat
nu op de kaart.
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Parel aan de Vliet!

Rond 2000 voor Christus ontstond een nederzetting op het hoogste punt in de verder uit drassig
moeras bestaande omgeving. Forescate, wordt voor het eerst in 930 na Chr. vermeld. In de vroege
middeleeuwen liep een van de weinige Zuid-Hollandse handelsroutes over land langs het dorp.
Dit is nog te zien aan de structuur. Het oude centrum kronkelt zich als een lint rond deze weg.
De gunstige ligging maakte van Voorschoten een ontmoetings- en handelsplaats. De Voorstraat
heeft deze functie nog altijd. De restaurants, cafe’s, de weekmarkt en de Paardenmarkt zijn daar
voorbeelden van. In het eerste kwart van de dertiende eeuw verrees ten zuiden van het dorpscentrum het kasteel Duivenvoorde. Later werd Voorschoten een geliefde plek voor buitenplaatsen.
Dit zijn gebieden met prachtige (monumentale) huizen waar de rijke stedelingen tijdelijk verbleven. Bekende buitenplaatsen in Voorschoten zijn. Berbice, Beresteijn, Bijdorp, Ter Wadding,
Woelwijk, Rosenburg, Haagwijk, Adegeest, Roucoop en Vredehoef. De eerste zeven bestaan nog
als park met of zonder bebouwing. De locaties van Adegeest, Roucoop en Vredehoef zijn nu bebouwd gebied. Van de buitenplaatsen aan de Vliet resteren alleen de voormalige buitenplaatsen
Bijdorp en Haagwijk.

Oud Woelwijk

Bijdorp
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Ambachts en Baljuwhuis
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Voorschoten is een buitenplaats aan de Vliet rijker. Niet een plek

om tijdelijk te vertoeven maar bedoeld voor permanente bewoning. Het heeft alle kenmerken
van een buitenplaats. Veel groen, veel water, prachtige zichtlijnen en een open verbinding met
vaar- en autowegen.
Rond en dichtbij buitenplaats Reehorst
liggen mooie weidegebieden waar
de resultaten van ecologisch beheer
te zien zijn. Tureluurs, wulpen en
grutto’s broeden hier. Naast weilanden zijn er bosschages met essen
en elzen. Cor van der Geest bouwde
twee huizen op de buitenplaats. De

huizen zijn harmonieus opgenomen
in de omgeving en bieden uitzicht op
de waterpartijen, de weide en de vele
planten en bomen.
De huizen vormen een eenheid met
de groene en waterrijke omgeving
met een natuurlijke aansluiting op de
- 10 -

aangrenzende grotere natuurgebieden en landgoederen. De prachtige
villa’s hebben aparte toegangen, tuinen en terrassen. Via de lange oprijlanen en de afsluitbare hekwerken is
de Kniplaan en de Veurseweg gemakkelijk bereikbaar.
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Buitenplaatsen

De eerst gebouwde villa op de buitenplaats heeft grote leefruimten, vijf slaapkamers, ruime
eetkeuken, twee badkamers, grote garage voor twee auto’s en een hobby/biljartruimte. De
tweede villa was oorspronkelijk een botenhuis maar is verbouwd tot een ruime luxueuze villa
met alle moderne voorzieningen. Naast de villa is een grote aanlegsteiger voor een groot schip
en kleinere sloepen.
Buitenplaatsen werden ontworpen
als een samenhangend geheel van
huis, tuin, bos en weideland. Via
zichtlijnen zijn ze met het omliggende landschap verbonden. Met die

uitgangspunten werd ook Reehorst
ontwikkeld. Cor van der Geest heeft
tien jaar gewerkt aan zijn buitenplaats en creëerde een nieuwe Parel
aan de Vliet. Anno 2011 is met het
- 12 -

volgroeien van het groen op het landgoed een einde gekomen aan een
periode van ontwerpen, ontwikkelen
en uitvoeren van een plan dat hij
rond de eeuwwisseling ontwikkelde.
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Water wordt ook gebruikt ter verrijking van een buitenplaats. Tussen
buitenplaatsen en water bestaat
een nauwe relatie. Ook buitenplaats
Reehorst is rijk aan water en heeft
een open verbinding met de Vliet.
Eigenaren van buitenplaatsen hebben
iets met water. Niet alleen door open
verbinding met de grotere vaarwegen
maar ook de prachtige waterpartij bevestigt dit in deze oase aan het einde
van de Kniplaan in Voorschoten.
Voorschoten wordt nog altijd de Parel
aan de Vliet genoemd. Buitenplaats
Reehorst draagt hier aan bij.

Kasteel Duivenvoorde

Kastelen, landgoederen en natuur

Tegenover de Kniplaan zijn de toegangswegen naar de buitengewoon mooie landgoederen tussen Voorschoten en Wassenaar. Deze landgoederen en kasteel Duivenvoorde maken Voorschoten
een bezoek meer dan waard! Vooral op de fiets of lopend is het genieten van al het moois dat
Voorschoten en omgeving te bieden heeft.
Landgoed De Horsten is een ca.
450 hectare groot Kroondomein,
bestaande uit de landgoederen Ter
Horst, Raaphorst en Eikenhorst, in
de 19e eeuw samengebracht door
prins Frederik der Nederlanden en
sindsdien als jachtdomein eigendom
van het Koninklijk Huis. Naast Prinses
Maxima en Prins Willem Alexander en
hun drie dochters Amalia, Alexia en
Ariane hebben ook andere prinsen en
prinsessen hier hun plekje gevonden.
Het is één van de grootste landgoed

complexen van Zuid-Holland, een
prachtig wandelgebied met veel bos,
weilanden, houtwallen, de bekende
Seringenberg (aangelegd in 1792),
het tot jachtslot verbouwde Kasteel
ter Horst, een theepaviljoen met op
de grens van het polderland enkele
oude boerderijen.
De Reehorst ligt in de zogenaamde
ecologische verbinding tussen
Duinen, Groene Hart en het
Bentwoud. Buitenplaatsen liggen

- 14 -

De Vliet

De Vliet is het eeuwenoude water tussen Leiden en Delft. Het bijzondere
karakter van de Vliet, een combinatie
van historische doorkijkjes op oerHollandse landschappen en de ‘achtertuinen’ van Leiden, Voorschoten,
Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Den
Haag en Delft.

Dierenweide

Reehorst is één met de natuur. Op
het landgoed is veel ruimte voor
het houden van dieren. Nu lopen
er reeën, kippen en schapen maar
een paardenverblijf is ook mogelijk.
Voorschoten is landelijk bekend om
de Paardenmarkt die jaarlijks op 28

juli wordt gehouden. Het kent ook
een aantal maneges. Ook dicht in de
buurt van Reehorst. In vele richtingen
kan met een paard worden gereden.
Via de landgoederen kun je naar de

meestal op de droge plekken in het
landschap. Meestal op strandwallen
en zandkoppen. De buitenplaatsen,
die aan het einde van de achttiende
en in het begin van de negentiende
eeuw werden gebouwd zijn vaker
gesitueerd op stukken grond in polders
langs vaarwegen. Kenmerkend voor
deze buitenplaatsen zijn de goede
bereikbaarheid en zichtlocaties.
Door aantakking op de grotere
vaarwegen is een buitenplaats
daardoor goed bereikbaar voor boten.
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duinen en het strand. Nog dichterbij is
Vlietland. Voorschoten mag zich met
recht een paardendorp noemen.

Sportfaciliteiten op fietsafstand

Voorschoten heeft een actieve bevolking. Het is rijk aan sportverenigingen. Voetbal, Hockey,
tennis, honkbal en vele andere sporten zijn in Voorschoten te beoefenen. Het dorp kent ook een
golfclub. Er wordt gespeeld op negen holes. Grotere golfcomplexen liggen in de directe omgeving
van Voorschoten waarvan de Koninklijke Haagsche Golf & Country Club één van de bekendste
is. Het golfterrein is gelegen in het duingebied van de Gemeente Wassenaar. Voorschoten en
Wassenaar hebben beiden een openbaar zwembad. Zwembad Het Wedde maakt onderdeel uit
van het sportcomplex in de wijk Adegeest. Om de spieren op kracht te brengen heeft Voorschoten
ook sportscholen met uitgebreide mogelijkheden om te sporten. Hardlopen is het fijnst rond
buitenplaats Reehorst. De natuur rond Vlietland en de Landgoederenroute zijn zo indrukwekkend
dat hardlopen bijna vanzelf gaat. Afgemeten afstanden worden in het voor en najaar gelopen
tijdens de Voorschotenloop en de Vlietloop. Het zijn bekende hardloopevenementen die jaarlijks
honderden deelnemers trekken. In Vlietland organiseert men regelmatig springwedstrijden voor
paarden.

Dichtbij

Niet alleen de ligging midden in
de natuur maakt Reehorst bijzonder. Door de centrale ligging in de
Randstad is alles dichtbij. Steden als
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en
Leiden zijn met de auto en openbaar
vervoer snel bereikbaar. Daarnaast
is in Voorschoten de Britisch School
in the Netherlands gevestigd en in
Wassenaar de American School.
Wassenaar heeft een breed en mooi
strand. De Wassenaarse slag is één van
de mooiste stranden van Nederland.
Wat is er heerlijker dan op de fiets te
stappen en via de Horsten en de landgoederen en Duinen naar het strand
te gaan. Deze route verloopt grotendeels door bossen en duinen. Aan de
andere kant van de Vliet ligt natuur en
recreatiegebied Vlietland.
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Direct over de brug van de Kniplaan
ligt de vogelplas “de Starrevaart”. De
uitkijktoren naast de Kniplaan aan
de andere kant van de Vliet, geeft
een goed overzicht van het gebied.
De schuilhut “De Vogelknip” maakt
het mogelijk de vogelpopulatie van
nabij gade te slaan. Een wandeling
om de plas is zeer de moeite waard.
Daarnaast leent Vlietland zich uitstekend voor allerhande recreatie zoals,
fietsen, zwemmen, paardrijden en
hardlopen.
Aan attractieparken en musea ook
geen gebrek. Duinrell in Wassenaar,
De Keukenhof in Lisse, het Louwman
automuseum in Wassenaar en de
grote musea van Leiden en Den Haag
liggen op korte afstand.
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Een heerlijk dagje uit kan vanuit Reehorst dichtbij. Het gebied rond de Reehorst wordt de
Duivenvoordecorridor genoemd en
maakt deel uit van de ecologische
verbinding tussen Duinen en het
Bentwoud. Duin, Horst & Weide zijn
nabij en Reehorst grenst direct aan
het Groene Hart. De natuur is hier in
alle rust met de werk- en leefomgeving verweven.
Wil je verder weg dan zijn de vliegvelden van Amsterdam (Schiphol) en
Rotterdam/The Hague snel aan te rijden. En terug komen van weggeweest
is het steeds echt weer thuiskomen in
Voorschoten. Buitenplaats Reehorst is
rust in optima forma.

Water, planten en bomen
Reehorst ligt in de nabijheid van recreatie en natuurgebieden. Het vormt de overgang tussen de
gebieden ten westen en ten oosten van de Vliet. Veel fietsers en voetgangers maken gebruik van
de Kniplaan om in Vlietland te komen. Er is gekozen voor een open karakter van het landgoed.
De laan is voorzien van bomen en struiken waar tussendoor een blik kan worden geworpen op
de dieren die op de buitenplaats leven. Vanaf de Knipbrug is een fraai uitzicht naar de meren van
Vlietland en over buitenplaats Reehorst. Men ziet in Reehorst de grote Waterplas van ca. 4800 m2
met een aantal kleine eilandjes. Vlietland is bekend als broedplaats en rustplaats voor vogels.
Vandaaruit trekt Reehorst veel dieren aan en er valt dan ook veel te spotten vanuit de stoel uit
de huizen die zijn gericht op de natuur.
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De vele bomen en struiken, de
bloemenweiden en het riet geven
Reehorst een weldadige uitstraling. In
totaal zijn op het landgoed een paar
duizend bomen en struiken gepland
om het geheel groen en rijk aan natuur te maken.

Voorschoten en omgeving
De Duivenvoordecorridor is een
gebied dat rijk is aan cultuurhistorische elementen en structuren.
Duivenvoorde is één van de fraaiste
kastelen/landgoederen van westelijk
Nederland.
De Veursestraatweg is dé historische
weg die Den Haag over de binnenste
strandwal met Leiden verbond. De
Horstlaan en Kniplaan zijn ook historische wegen.

Het landschap van de Duivenvoordecorridor geeft een sterk historisch
perspectief: het heden kan worden herkend als het resultaat van
een eeuwenlange ontwikkeling.
Tegelijkertijd draagt dit bij aan het
besef dat ook het hedendaagse landschap slechts een momentopname is
en op haar beurt weer de basis vormt
voor toekomstige ontwikkelingen.
Buitenplaats Reehorst is een dergelijke nieuwe ontwikkeling die bijdraagt
aan de historische ontwikkeling van
het gebied. Tussen de steden en dorpen vormt de Duivenvoordecorridor
en Buitenplaats Reehorst een weldadig open landelijk gebied. Lekker om
afstand te nemen van de hectiek van
het stedelijk leven.
Het landschap van de Duivenvoordecorridor vertegenwoordigt, van structuurniveau tot detailniveau, tal van
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bijzondere waarden. Het landgoedverleden verschaft het gebied soms
een bijzondere allure, maakt het tot
‘een landschap om in te lijsten’.
Glastuinbouwcomplexen zijn in het
kader van “Gras voor Glas” verwijderd. Het open landschap fungeert
daardoor nu als een landelijke buffer.
Reehorst draagt bij aan deze opzet.
Buitenplaats Reehorst is steeds weer
‘thuiskomen’. Je komt tot rust in deze
heerlijke oase aan de Vliet, midden in
de groene Duivenvoordecorridor en
dicht bij het dorp Voorschoten. Door
het prachtige centrum, de heerlijke
buitenplaatsen, de landgoederen en
de centrale ligging in de Randstad, bij
stad en natuur, is Voorschoten werkelijk een Parel aan de Vliet!

Een buitenplaats moet allure uitstralen
Een eigentijdse vertaling van een klassiek
ontwerp. Buitenplaats Reehorst heeft ‘grandeur’.
Met een krachtige uitstraling imponeert Reehorst
in het landschap zonder daar bovenuit te stijgen. Een
samensmelting met de omliggende natuur en passend
bij de aangrenzende weiden, bossen en waterpartijen.
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