Redengevende beschrijving gemeentelijk monument

Grenspaal Wassenaar-Voorschoten
Beschermd gezicht
Aantal onderdelen behorend tot het beschermde
monument
Oorspronkelijke functie
Datering/Bouwjaar

Nee
1
Markering gemeentegrens
1802

Inleiding
Op de oude gemeentegrens tussen Wassenaar en Voorschoten zijn nog twee grenspalen aanwezig,
aan de Papeweg (Rijksmonument) en aan de Rijksstraatweg (gemeentemonument). In verband
met de aanleg van de Rijnlandroute, zal de grenspaal aan de Rijksstraatweg (tijdelijk) worden
verplaatst.
Adres (aanduiding)
Postcode
Kadastraal nummer
xy coördinaten
GPS-coördinaten
Omschrijving ligging
Kenmerken/bijzonderheden

Rijksstraatweg bij A44/ paal 19,6
n.v.t.
C 1456
90101, 463204
52153127N4439072E
In berm van de ventweg (westzijde)
Tekst twee kanten Voorschoten

Stedenbouwkundige aspecten
Het type van de monumentale gemeentelijke grenspaal bevindt zich in de regel langs de
belangrijke in- en uitgaande routes. Van een heel ander type gemeentelijke grenspaal zijn in de
gemeente Wassenaar zes stuks overgebleven. Deze veel eenvoudiger en kleinere palen op de
grens tussen Wassenaar en Den Haag bevinden zich juist niet aan de belangrijke routes, maar
markeren de grens in het duinlandschap waar per definitie de grenzen op een andere manier niet
te onderscheiden zijn. Tussen deze palen is een denkbeeldige lijn te trekken, een structuur. De
monumentale gemeentelijke grenspaal markeert een enkel punt.

Architectonische beschrijving
Gemeentelijke grenspalen zijn veelal van hetzelfde type: een hoge hardstenen paal op een
vierkante plattegrond, verticaal geleed in een basement (niet altijd), een schacht en een dekplaat.
Vaak zijn de palen voorzien van gebeeldhouwde gemeentewapens en stralen ze bewust een zekere
monumentaliteit uit. Zo ook de twee overgebleven palen op de (nu iets verschoven)
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gemeentegrens tussen Wassenaar en Voorschoten. De paal aan de Rijksstraatweg dateert uit 1802
en heeft vanaf 1621 verscheidene houten voorgangers gehad. Deze paal heeft alleen maar tekst en
is wat soberder dan de andere paal. Deze andere paal aan de Papeweg, uit 1775, is beschermd als
rijksmonument en is wel voorzien van de beide gemeentewapens.
De eenvoudiger paal heeft een vierkante grondslag, is gefrijnd en heeft afgeschuinde hoeken. Het
basement en de bovenzijde zijn breder en geprofileerd. Het opschrift op beide palen is gebeiteld in
haut-reliëf.

Waardestelling
De grenspaal is 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
en de gemeentegrens met Voorschoten in het bijzonder;

als fysieke, monumentaal vormgegeven markering van de gemeentegrens;

als gaaf bewaard voorbeeld van een hardstenen grenspaal;

vanwege de herkenbaarheid van de functie van de paal vanwege het opschrift.
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