Fietsroute 2: 12½ km
De Paauw – Backershagen – Hartekamp – Wiltzanck – Rust en Vreugd – Raaphorstlaan –
Horst en Voordelaan – Ter Horst – Voorschoten – Papeweg – Kruispunt Den Deijl.
Route Landgoederen ►
LA
RA
RD
Ri
OV

Richtingbord
Linksaf
Rechtsaf
Rechtdoor
Richting (bordjes ANWB)
Oversteken

ATTENTIE! Het eerste deel van de route is onderdeel van de ”Landgoederenroute”, en
loopt over de Rijksstraatweg strandwal. Achtereenvolgens liggen hier de landgoederen De
Paauw (burgemeester en wethouders van Wassenaar), Backershagen (waaronder Hartekamp
en Wiltzanck) en Rust en Vreugd.
Een strandwal is een door de branding opgeworpen, boven het zeeniveau liggende, zandbank.
Een strandwal is langgerekt en is enkele meters hoog. Oudere strandwallen zijn in Nederland
gevormd tijdens het Holoceen. Als gevolg van hogere temperaturen in deze periode steeg de
zeespiegel, waardoor de vorming van zandbanken en strandwallen mogelijk was.
Start voorzijde raadhuis ”de Paauw” , Raadhuislaan.

Vanaf de voorzijde van het raadhuis de Paauw fietst u naar links en ziet u het eerste bordje
Route Landgoederen ►
RA richting bruggetje. Na het bruggetje LA en richtingborden Route Landgoederen ►
volgen.
Het landgoed Backershagen is in de loop der tijd in enkele delen uiteen gevallen. Het
landhuis Backershagen is zichtbaar vanaf het langs de route gelegen Backershagenveld, een
groot grasveld. Verder ten zuiden liggen de afgesplitste delen Hartekamp en Wiltzanck.
Bijzonder zijn hier onder meer de taxusbosjes, zeer oude bomen, de theekoepel en
mosheuvels, daterend uit de periode rond 1770.

De Menkenlaan gaat na het hek (toegankelijke privé terrein) over in de van Ommerenlaan en
u bevindt zich nu op het landgoed Rust en Vreugd.

Vanaf de van Ommerenlaan op het landgoed Rust en Vreugd is in westelijke richting de
overgang van strandwal naar strandvlakte zichtbaar. De weilanden achter het van
Ommerenpark, alsook de grasvelden en waterpartijen op het landgoed zelf, liggen in de
Zijlwatering strandvlakte. Op Rust en Vreugd komt op een open plek in het bos nog een stuk
heide voor, een oud restant van het ongerepte binnenduin.

ATTENTIE! Bij het verlaten van het landgoed Rust en Vreugd verlaten we de
”Landgoederenroute”.
LA Houtlaan volgen tot aan de Rijksstraatweg. Voor de stoplichten via tunnel aan de
rechterzijde, Rijksstraatweg kruisen. Aan de overzijde LA Raaphorstlaan, Ri Voorschoten
Duivenvoorde. Met een bocht naar rechts gaat deze weg over in de Horst en Voordelaan.
De Raaphorstlaan ligt aan de oostrand van de Rijksstraatweg-strandwal. De Horst en
Voordelaan loopt dwars door de brede Veenwatering-strandvlakte, over de Veenwatering en
de Schenk (scheidingswatering en gemeentegrens) Wassenaar-Leidschendam. Rechts van
deze weg ligt de uitgestrekte Duivenvoordse-en Veenzijdse polder. Links het gebied De
Horsten. Het jachtslot Ter Horst ligt op een kleine geïsoleerde strandwal aan de oostelijke
rand van de strandvlakte.

Met de weg mee naar links onder de spoorbaan Den Haag-Leiden. Na tunnel LA en fietspad
langs de spoorbaan volgen.

De spoorbaan en het gebied direct oostelijk daarvan, waaronder het landgoed Rosenburgh,
liggen op de overgang naar de strandwal van Voorschoten.

Bij kruising LA, Ri Wassenaar Leiden, langs NS station Voorschoten.
RA, Ri Vlietland Wassenaar. RA, Ri Wassenaar. LA, Ri Wassenaar.
De Papeweg loopt, net als de Horst en Voordelaan, dwars door de Veenwateringstrandvlakte. De oorspronkelijke Papeweg was een dam door het drassige strandvlakte
gebied, wat nu het fietspad is. De vlakbij Voorschoten liggende Dobbewatering(1e brug)
vormt de oostelijke grens van de Veenwatering-strandvlakte. De westelijke grens ligt enkele
honderden meters voor de Rijksstraatweg. Net voorbij de brug over de Veenwatering(2e brug)
ligt een strook bos, die naar het noorden toe een heel eind in de Papewegse polder steekt. Het
is een geïsoleerd liggende smalle strandwal. Op de doodlopende punt van de strandwal stond
ooit kasteel Santhorst.

OV bij kruispunt Den Deijl en RD Lange Kerkdam.
Op de Lange Kerkdam bij eerste weg naar links weer richtingbord Route Landgoederen ►
volgen, die leidt naar raadhuis ”de Paauw”.

