Redengevende beschrijving gemeentelijk monument

Grenspalen prinses Marie
Beschermd gezicht
Aantal onderdelen behorend tot het beschermde
monument
Oorspronkelijke functie
Datering/Bouwjaar

Ja
2
Markering eigendom prinses Marie
Na 1881

Inleiding
Na het overlijden van Willem Frederik Karel, prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau
(Berlijn, 1797 – Wassenaar, Huize De Paauw, 1881) in 1881 kwam een deel van zijn bezittingen in
handen van zijn tweede en jongste dochter Wilhelmina Frederika Anna Elisabeth Maria Marie,
Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau (Huize De Paauw, Wassenaar, 1841 Neuwied, 1910).
Zij heeft enkele eigendomspalen laten plaatsen, waarvan er in 2012 drie teruggevonden zijn en
twee niet. Eén van de gevonden palen is als onderdeel van De Horsten beschermd als
rijksmonument (complexnummer 525195 en monumentnummer 526074) en staat aan het begin
van de oprijlaan naar de boerderij Papeweg 33 (Santhorst). Ook de andere palen lijken niet een
samenhangende landgoederengrens te markeren, maar de entree tot een object. De gebroken paal
aan de Raaphorstlaan, nauwelijks nog als zodanig herkenbaar markeert de oprijlaan naar boerderij
Duinrust. De paal aan de Papeweg 41 staat bij boerderij Bouwlust en een van de verdwenen palen
stond bij Zuidhof (Rijksstraatweg 269). De vijfde paal leidde mogelijk naar Raaphorst. De vijf palen
voor zover bekend – van foto – zijn alle van een ander type, dus niet speciaal ontworpen palen,
maar hergebruikte.
Adres (aanduiding)
Postcode
Kadastraal nummer
GPS-coördinaten
Omschrijving ligging
Kenmerken/bijzonderheden

Papeweg ong. 41
2245 AE
C1460
5208001N/425143E
Op de hoek van de zuidwestelijke en zuidoostelijke gevels
Afgeschuind vierkant met graatgewelf
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Adres (aanduiding)
Postcode
Kadastraal nummer
GPS-coördinaten
XY-coördinaten
Omschrijving ligging
Kenmerken/bijzonderheden

Raaphorstlaan bij 10a
2245 BG
D 2496
52118753N/4385279E
86362, 459425
Aan T-kruising Eikenlaan-Raaphorstlaan; aan zijde
inrit Raaphorstlaan 11, nabij Raaphorstlaan 10a
Gebroken (op plaats van eerdere breuk), ligt
gedeeltelijk op de grond; geen opschrift

Waardestelling
De palen van prinses Marie zijn vanwege de cultuurhistorische -, architectuurhistorische- en
ensemblewaarde van algemeen belang voor de gemeente Wassenaar

als onderdeel van, als uitdrukking van en als herinnering aan de geschiedenis van Wassenaar;

als herinnering aan een onderdeel van de nationale geschiedenis en als uitdrukking van de
relatie van Wassenaar met het koningshuis en met prinses Marie in het bijzonder;

als fysieke herinnering aan de bezittingen van prinses Marie.
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