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Geachte Raad,

Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de voortgang van het project Ontdek Prins
Frederiks parkenroute.
In 2017-2018 is het project Position Paper Umfahrungsweg gerealiseerd, dat met een subsidie
vanuit de provinciale erfgoedlijn Landgoederen is uitgevoerd door de gemeente Voorschoten en
Wassenaar. Tijdens dit project is de ontwikkeling, het verloop en de betekenis van de parkenroute
onderzocht, die in de 19de eeuw is ontwikkeld over de bezittingen van prins Frederik der
Nederlanden, tweede zoon van Koning Willem I. Het gaat om een groot samenhangend gebied, dat
zich uitstrekte over Voorschoten en Wassenaar. Hierop waren een aantal verbindende routes
aangelegd, die grotendeels nog bestaan, en cultuurhistorisch van grote betekenis zijn. Op basis
van de resultaten van het onderzoek is een factsheet uitgebracht en een website gemaakt, waarin
de resultaten van het onderzoek en belangrijke herkenningspunten van de route zijn weergegeven.
https://www.wassenaar.nl/inwoners-wassenaar/prins-frederiks-parkenroute_45179/
Doel was om te onderzoeken hoe het unieke karakter van dit verhaal handvatten kan bieden om de
recreatieve en economische kwaliteiten ervan beter te benutten. Als opmaat hier naar toe is in de
zomer van 2018 een publieksbijeenkomst gehouden waarbij inwoners suggesties hebben gedaan
voor het beter zichtbaar en beleefbaar maken van het verhaal van Prins Frederiks parkenroute.
Met de verzamelde informatie heeft het project, dat ook voorkomt in het Meerjarenprogramma van
de Landschapstafel Duin, Horst en Weide, nader uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een projectvoorstel
waarin concrete voorstellen gedaan zijn voor
-

de daarbij behorende
bouwkundige elementen in het veld;
Het bieden van handvatten om de rijke afwisseling “onderweg” in groen en uitzichten weer
meer gestalte te geven;
Het uitvoeren van een educatief programma;
beter recreatief te benutten en herkenbaar te maken van de route

Thema’s wandel- en fietsroutes uitzetten volgens het knooppuntensysteem.

Het wederom samen met de gemeente Voorschoten ingediende projectvoorstel is eind 2018 door
de Provincie Zuid-Holland opgenomen in het Maatregelenpakket 2019 van de Erfgoedlijnen en ook
geprioriteerd door de Landschapstafel Duin Horst Weide.
Het project biedt kansen om vorm en inhoud te geven aan de Structuurvisie Wassenaar 2025,
Landgoed aan Zee en de daarin opgenomen visie op het gebied van cultuur, natuur, recreatie en
economie. Het project draagt tevens bij aan de doelstellingen van het Nationaal Park De Hollandse
Duinen en Vorstelijk vrij. Het effect is dat een breed publiek, jong en oud, de bijzondere
aaneenschakeling van Prins Frederiks landgoederen kan beleven
Nadat in het voorjaar van 2019 de beschikkingen zijn afgegeven heeft de eerste aftrap van het
project plaatsgevonden tijdens de Dag van het Kasteel in juni 2019. Op de genoemde website zult
u verder geïnformeerd worden over de vervolgactiviteiten. De eerstvolgende staat gepland tijdens
Open Monumentendag op 14 september a.s.
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