Trage Tocht Wassenaar
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Koninklijk landgoed De Horsten
Bij de ingang van het domein staat een granietstenen zuil met opschrift 'Eigen Jagt van
ZKH Prins Frederik'. Het is deze tweede zoon van Koning Willem I die de landgoederen
Ter Horst, Raephorst en De Pauw in 1838 kocht en er één koninklijk jachtdomein van
maakte. De prins ging met zijn gezin wonen in het landhuis op De Pauw, aan de overzijde
van de N44. Want van het immense kasteel Raephorst was al lang niets meer over. Bij
de jachtzuil van Prins Frederik betreden we koninklijk bezit de landgoederen zijn via
Wilhelmina en Juliana overgegaan op Koningin Beatrix. Raaphorst is aangelegd in
Engelse landschapsstijl. Langgerekte vijvers en groene weiden worden doorsneden door
slingerpaden, omgeven door kolossale beuken. De uitzichttoren op de Seringenberg
maakt het plaatje af. We gunnen Willem-Alexander en Maxima hun rust op Eikenhorst en
kiezen voor een prachtig weidepad als doorsteek naar landgoed Ter Horst. De tuinen hier
hebben een strakkere inrichting. Ter afwisseling kiezen we voor een aantal paadjes aan
de rand van het bos, met zicht op Voorschoten in de verte. In het begin van de tocht
lopen we langs het prachtige Theepaviljoen De Horsten, voormalig schiethuis van de
prins. Ook op de terugweg is een bezoekje makkelijk in te passen. Van 1 september tot 1
april niet op maandag!
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Routebeschrijving
1. Vanaf de ingang van het landgoed rechtsaf richting 'Fietsen', klinkerweg naar de
kaartautomaat en rechtdoor. Waar de klinkerweg naar links buigt, bij een handwijzer, hou
je rechts aan, onverharde weg met gele route. De weg buigt voor een heuveltje naar links
en even verder naar rechts. Direct daarna scherp linksaf, graspad met een plas aan je
rechterhand. Het pad buigt naar links het bos in. Aan het eind op klinkerweg rechtsaf brug
over. Rechtdoor en even verder rechtsaf onder rododendronstruiken door naar
theepaviljoen De Horsten.

2. Volg het pad langs het theepaviljoen naar links. Op klinkerweg rechtsaf. Waar de
klinkerweg naar links buigt ga je rechtsaf, onverharde weg tussen weiden. Op kruising
linksaf, aan bosrand en weide aan je linkerhand. Houd de weg langs de weide aan,
verderop door een bosje. Op kruising voorbij een boom met enorme wortels rechtdoor,
rode route. Het grindpad buigt naar links langs een houten bank en daarna naar rechts,
langs een grasveld.

3. Einde pad linksaf, klinkerweg. Volg de weg naar rechts, een brug over. Op kruising
met onverharde paden rechtdoor, klinkerweg aanhouden. Even voorbij een bank met
prullenbak rechtsaf, bospad met blauwe route. Houten bruggetje over en pad naar rechts
volgen. Het pad buigt naar links en verderop naar rechts, tussen weides door. Via hoge
brug een brede sloot oversteken en rechtdoor, smal pad vervolgen. Einde pad op
halfverharde weg rechtdoor. In een bocht van de weg rechtsaf, onverhard pad langs
slagboom, gele route. Aan het eind een asfaltweg oversteken en rechtdoor houten
bruggetje over, smal bospad. Het pad buigt naar links. Direct na bruggetje op driesprong
linksaf.

4. Einde pad op asfaltweg rechtsaf. Op driesprong rechtdoor, Horstlaan 1 en 6 t/m 12.
Bij huis met nummer 1 de weg naar links volgen. Voorbij een brug aan je linkerhand, dus
nog vóór een wit huis, rechtsaf, graspad dat naar links buigt. Tussen de bomen zie je aan je
rechterhand de evenwijdige spoorlijn. Het ruige pad buigt naar links. Op kruising met laan
rechtsaf, brug over. Volg de onverharde laan naar links, weiland aan je rechterhand. Brug
over en even voorbij einde weiland rechtsaf over houten bruggetje. Volg het bospad naar
rechts en gelijk naar links langs de weide. Je passeert een bruggetje en een bankje. Even
verder het pad haaks naar links volgen.

5. Aan het eind rechtsaf, Gerrit Visscherlaan. Je volgt de halfverharde laan met een
bocht naar links en verderop met een flauwe bocht naar rechts. Via een betonnen brug
een brede sloot oversteken en rechtdoor. Op ruime driesprong linksaf. Na een dam in
een sloot de weg naar rechts volgen. Op kruising met links een wit huis schuin rechtsaf
richting Uitgang Papeweg. In bocht met links een brede sloot linksaf een brug over. Volg
het bospad naar links en naar rechts. Bij een hek aan je rechterhand het pad naar links
volgen. Aan het eind rechtsaf en even verder rechts houden, om een groot huis heen.

6. Aan het eind op klinkerweg rechtsaf. Na ruim 300 meter rechtsaf een onverhard
bospad op (voor het Theepaviljoen ga je hier rechtdoor en verderop rechtsaf). Houten
brug over en rechtdoor, rechts om heuveltje heen. Brug en onverharde weg oversteken
en schuin rechtdoor, breder bospad. Het pad wordt verhard en daarna weer onverhard.
Einde pad bij handwijzer rechtsaf, klinkerweg langs de kaartautomaat naar de uitgang en
het parkeerterrein.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
hoofdingang Wassenaar (met parkeerterrein) aan de Papeweg 36, 2245 AD Wassenaar
Openbaar vervoer
Bushalte Lange Kerkdam in Wassenaar, lijn 90 van/naar station Den Haag CS. Komend
uit Den Haag even teruglopen en gelijk linksaf Middelweg. Eerste rechtsaf Santhorstlaan.
Door tunneltje onder N44 en rechtdoor, Papeweg naar ingang landgoed. Vanuit station
Leiden lijn 43 naar bushalte Van Oldebarneveltweg.
Lengte van de wandeling
9 km.
Horeca onderweg
vlakbij de ingang Theepaviljoen De Horsten, www.theepaviljoendehorsten.nl
Honden
niet toegestaan
Percentage verhard-onverhard
20%-80%.
Let op!
Voor landgoed De Horsten koop je een toegangsbewijs (dagkaart € 1,00) bij de
kaartautomaat aan de ingang. Van 1 september tot 1 april is het landgoed op maandag
niet voor publiek geopend!

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rutger Burgers, zie voor meer
info www.routewerk.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en gpstrack te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/trage-tochtwassenaar/17296/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen en
aanvullingen zijn welkom op Wandelzoekpagina of op info@routewerk.nl

