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SAMENVATTING

Rosenburgh is een parel aan de rand van bebouwd Voorschoten.
Het ligt op de grens tussen het landelijke gebied van de
Duivenvoordecorridor en de wijk Boschgeest. Het landgoed
is een geliefde plek voor veel Voorschotenaren. Vooral de
bewoners uit de aanpalende wijk maken veelvuldig gebruik van
het landgoed.
In een intensief proces is de werkgroep gekomen tot een
ruimtelijk ontwerp. Dit ontwerp doet recht aan de kwaliteiten van
het landgoed en brengt het landgoed weer in haar oude staat
terug.

De uitbreidingruimte voor de begraafplaats, die tot 2040 niet
nodig is, wordt ingericht als een tijdelijke bloemenweide met
zelfontstane struinpaden die je naar een paar bankjes aan het
water leiden. Aan deze weide kan de nieuwe gemeentefaciliteit
gebouwd worden, als spiegelbeeld van het theehuis. Vervolgens
kunnen er op de plek van de huidige loods, tuinen en landjes
gemaakt worden.
Met deze reeks van ingrepen wordt het sleets geworden
landgoed weer opgepoetst en mooi gemaakt. Zonder dat het zijn
authentieke en natuurlijke karakter verliest.

Het landgoed kent een buitenring, de lijst, en een binnenruimte,
het eiland. De lijst is en blijft natuur. Hier loopt men op de grens
van Voorschoten. Met het landgoed in de rug kijkt men uit over
de landerijen. De lijst wordt ingericht met natuurlijke oevers die
aangevuld en beplant worden met inheemse beplanting. De
visplekken langs het water worden verbeterd. De bestaande
bomen blijven staan en worden adequaat beheerd. Het bestaande
wandelpad wordt teruggebracht op zijn oude breedte van 2
meter en volledig doorgezet, zodat het rondje af is. Het materiaal
blijft een halfverharding. Als de rest van de wandelpaden aan
vervanging toe zijn, worden deze ook vervangen door een
halfverharding die qua kleur beter aansluit op zijn omgeving.
De entree aan de Boschwijk zijde wordt teruggebracht in oude
staat. Lantaarns worden verplaatst, borden verwijderd en het
pad versmald.
Het eiland krijgt één hoofdingang. Bij het parkeerterrein
komt er naast de bestaande entree van de begraafplaats een
eigen hoofdentree voor het theehuis, de kinderboerderij en de
educatieve tuin. Op het eiland komen of blijven: de begraafplaats,
het theehuis, het hondenlosloopgebied, de kinderboerderij, de
werf (bijvoorkeur op een nieuwe plek), diverse speelaanleidingen
en educatieve tuin met landjes en tuinen. Het eiland kent een
natuurlijk karakter en krijgt in de vormgeving en uitwerking
fragmenten mee van het vroegere landgoed, zoals een symmetrie
as, een brug, boomgroepen en klinkerverharding.
Naast de hoofdingang komt een er een secundaire entree d.m.v.
een smalle voetgangersbrug aan de zuidoostzijde, op de plek
van de huidige duiker.
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“De lijst”

1

INLEIDING

Landgoed Rosenburgh is in diverse beleidsstukken aangewezen
voor het toevoegen van diverse functies. In het plan van aanpak,
de kadernota en de kaderkaart zijn de functies benoemd, onder
andere de kinderboerderij, een theehuis, een educatieve tuin en
natuurlijke speeltuin. In de werkgroep is uitputtend gediscussieerd
over welke functies gewenst zijn op Rosenburgh. De een is
tegen een natuurlijke speeltuin en de ander is voor, de een wil de
hertenwei opofferen en de ander niet. Door intensief met elkaar
te overleggen is er een plan uitgekomen dat recht doet aan
het landgoed Rosenburgh. Een plan dat bestaande kwaliteiten
respecteert, knelpunten tot oplossing brengt en kansen benut.
Die betrokkenheid en opwinding is goed te begrijpen. Dit
historische landgoed uit 1281 dat door de tijd heen verdwenen
is en deels vergraven is tot een begraafplaats is groot van
schoonheid. Hier omheen liggen restanten van natuur en
cultuurhistorie, mede hierdoor wordt de plek thans door vele
mensen gebruikt als een plek voor verstilling, even denken aan
een overleden geliefde, even wandelen in de bosschages of een
hengel uitwerpen aan de waterkant. Dat alles met het zicht op en
over de Oranjepolder.
Aan dit aspect is een hoofdstuk toegevoegd. Een (oorspronkelijk
bedoelde tijdelijke) kinderboerderij is toegevoegd aan het
landgoed. En op het landgoed komen nog meer functies,
natuurlijke speelaanleidingen, een theehuis en het uitbreiden
van de educatieve tuin. Daarnaast zijn en blijven functies als
wandelen, honden uitlaten en vissen van groot belang.
Nu kan men daartegen in het geweer komen, onder de mom van:
het landgoed houden zoals het is of was. Onzen inziens is dat
niet de goede weg. Als iets in het Nederlandse landschap laat
zien mee te kunnen met zijn tijd zijn het wel de landgoederen.
Deze private plekken van weleer, die enkel en alleen gesticht
zijn voor de bewoners en hun gerief, zijn veranderd tot plekken
van betekenis voor grote groepen van de bevolking. Dagelijks
maken veel mensen gebruikt van landgoederen om te wandelen,
te verblijven en te ontsnappen aan de dagelijkse drukte. Een
goed voorbeeld daarvan is landgoed “Duivenvoorde”. Landgoed
Rosenburgh is door de loop der jaren ook een zodanige plek
geworden. Door de nieuwe functies te integreren met het
landgoed ontstaat er waardevolle plek.

Een plek waar jong en oud zich thuis voelt,
een plek waar natuur en cultuur hand in hand gaan,
een plek waar verstilling en ontmoeting elkaar versterken,
kortom een plek waar Voorschoten trots op kan zijn.
Korte kenschets
Het landgoed Rosenburgh ligt als een schakel in het landschap.
Diverse routes gaan om en langs het landgoed verder het
landschap in. Komende vanuit de wijk treft men hier het eerste
groen en kan verder richting Duivenvoorde en de Horsten
of richting de Veurseweg (laantje van van Wissen). Van het
landgoed zelf is niet veel meer over. Rudimenten in kavelbelijning,
beplanting en bebouwing (hierbij wordt ervan uit gegaan dat de
oude schuur nog aan het landgoed toebehoorde).Toch geeft het
landgoed de bezoeker wel een bepaalde sfeer. Deze sfeer is
belangrijk, die is gekoesterd en versterkt in de planvorming.
Een belangrijk kenmerk van de plek is het groene karakter aan de
rand van de bebouwde kom, hier ben je al buiten! Het vormt als
het ware de poort naar het open landschap. Belangrijk hierbij is
het ruimtelijke effect. Het landgoed is een verdichte eigen wereld,
terwijl de omgeving juist veel opener is. Dit samen met de rand
van groen, het pad rondom en het water geeft het gebied een
sterke eenheid. Dit in tegenstelling tot het terrein zelf. Hier liggen
verschillende kavels volledig los van elkaar. De kinderboerderij,
de dierenwei, een paar woningen, een begraafplaats, een
gemeentewerf en een stuk niemandsland liggen hier zonder
onderlinge samenhang. Hierbij is de beeldtaal en de sfeer per
gebied behoorlijk verschillend.
De manier van benaderen is van vele kanten prima, maar op enkele
plekken minder. Komende vanaf het laantje van van Wissen loop
je prachtig op het landgoed af. Alleen is het jammer dat je langs
een torenhoog hekwerk loopt waarachter de herten en de emoes
lopen. Komende vanaf de andere zijde langs het spoor, rijdt men
ook langs een hekwerk. Komende vanaf de Veurseweg rijd je
over een fietspad en kom je op een parkeerplaats. Je kan het
gebied nu op vier plekken binnengaan. Hier is nauwelijks een
hiërarchie of eenheid in te ontdekken.
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Thans biedt de gracht en de groene omzoming het goud van
deze locatie. Al wandelend op de rand van het landschap is het
een ware ontsnapping aan de dagelijkse hectiek. De wisselende
zichten over het water, het bos en de polder maken de wandeling
zeer gevarieerd en aantrekkelijk.
Vraagstelling
De gemeente Voorschoten heeft Bosch Slabbers gevraagd
te participeren in de werkgroep. Om samen met deze groep
een masterplan op te stellen. Dit masterplan geeft richting aan
het ontwerp en kan de komende jaren gebruikt worden om
veranderingen in het gebied te sturen. Het masterplan moet een
onderlegger vormen voor een nog op te stellen voorlopig en
definitief ontwerp.
Werkwijze
Het onderliggende plan is tot stand gekomen in een nauwe
samenwerking met de werkgroep. Deze groep vormt een
afspiegeling van gebruikers van het landgoed Rosenburgh. Om
de plannen te toetsen en bestuurlijk te aarden zijn er ook nog een
kennisgroep en een stuurgroep geconsulteerd. Het plan heeft
brede steun binnen de werkgroep, kennisgroep en stuurgroep.
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2

ANALYSE

2.1

Ondergrond

Het landgoed Rosenburgh ligt in een landschap van strandwallen
en strandvlaktes. In dit systeem ligt de doorgaande weg
(Veurseweg) op de strandwal. Voorschoten is op de standwal
gesticht. Voorschoten heeft een rijke historie aan buitenplaatsen.
Vele rijken hebben buitens gesticht in de omgeving van
Voorschoten. Het lag relatief dicht bij de stad Leiden en was goed
bereikbaar. Het landgoed Rosenburgh ligt in dezelfde lijn als het
landgoed Duivenvoorde. Net op de grens van een strandwal en
een strandvlakte. Met een gepaste afstand tot de doorgaande
weg, keek men uit over de landerijen van de strandvlakte. Deze
ligging is tot op de dag van vandaag goed waar te nemen en
vormt een belangrijke onderlegger voor de beplanting en de
sfeer op het landgoed.

Rosenburgh

2.2	Historie Rosenburgh
(bron: de Leidse Lustwarande)
Kijkende naar de oude kaarten kan men zien hoe het landgoed
al sinds ruim 400 jaar op deze plaats ligt. De contouren zijn
goed leesbaar tot op de dag van vandaag. Met de aanleg
van de begraafplaats is de omgrachting verbreed er is een
historisch argument gebruikt om zand te winnen. Hierdoor is
een ‘schijnelement’ ontstaan. Alsof het historische landgoed een
dergelijke slotgracht had. Nee dus, dit was een sloot in een heel
andere dimensie.

Kadastraal plan gemeente Voorschoten, 1844

Oudste melding van het landgoed Rosenburch dateert uit 1281.
In het jaar 1351 is het tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten
verwoest. Daarna is het herbouwd en met het beleg van Leiden
wederom verwoest. In 1617 is het nogmaals herbouwd. In 1721
tot 1723 is het afgebroken en herbouwd door Johan Gerrit
baron van Wassenaer naar een ontwerp van Daniel Marot. Na
enkele jaren is het huis weer afgebroken door het sterven van de
stichter. Pas in 1963 kreeg het terrein een nieuwe bestemming
en heeft de gemeente hier een begraafplaats van gemaakt. Ook
het tuinontwerp was van de hand van Marot. Op de kaart van
1844 is de halve boog nog herkenbaar. Zie ook de verschillende
kaartbeelden.
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Opsomming van belangrijke data aangaande Rosenburgh.
••
••

••
••

••

••
••

1281, oudste bekende vermelding van kasteel ‘Rosenburch’
in bezit van geslacht Van Wassenaer
1351, kasteel verwoest door Hoekse en Kabeljauw twisten
(strijd tussen verschillende facties binnen de elite van het
graafschap Holland)
1617, weer herbouwd als slothuis en hofstede Rosenburgh
1721-1723, luitenant-admiraal Johan Gerrit baron van
Wassenaer laat een nieuwe buitenplaats bouwen naar
ontwerp van Daniel Marot. Na plotseling overlijden werd het
geheel afgebroken. De twee hekpijlers kregen een nieuwe
bestemming op de oprijlaan van Duivenvoorde.
1963, aanleg gemeentelijk begraafplaats Rosenburgh
met algemene, Rooms-katholieke en islamitische
gedeelte daarnaast urne graven, kindergraven en een as
verstrooiingsveld.
2008, op 25 mei wordt de kinderboerderij geopend
2008, in de maand september vind een herindeling op de
begraafplaats plaats

Ontwerp van Rosenburgh, mogelijk van Daniel Margot, 1722
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Wandelaars

2.3

Verkeer en routing

Het landgoed is per auto alleen benaderbaar vanaf de wijk
Boschgeest. Aan deze zijde is een parkeerplaats die voldoende
capaciteit heeft voor de huidige functies maar helaas erg ver van
de entree van de kinderboerderij ligt. Op het landgoed (op het
eiland) kan men alleen komen als men daar ook echt moet zijn met
een auto. Dit geldt voor de begraafplaats, de gemeentewerf en de
kinderboerderij. De paden of wegen zijn dan ook vormgegeven
voor werkverkeer, breed en van asfalt. De twee woningen hebben
een eigen parkeerterrein op het landgoed.
De fietspaden hebben een heldere structuur die een doorgaand
karakter hebben. Deze liggen aan de noord en oostzijde van
het landgoed. De paden zijn onderdeel van een groter netwerk.
In het huidige gebruikt worden de wandelpaden ook gebruikt
als fietspaden, afsnijden van een bepaalde route of omdat
fietsenstallingen te ver weg van de fietspaden liggen. Ook wordt
een deel van het wandelpad gebruikt om te fietsen om bij de

huidige entree van de kinderboerderij te komen. Verder wordt
de fietsenstalling bij de begraafplaats matig gebruik. De meeste
bezoekers plaatsen de fiets in de haag.
Voor de wandelaars is er een afwisselend rondje om het
landgoed mogelijk en zijn er op het eiland diverse wandelpaden
aanwezig. Opvallend is dat de vele paden onderling weinig tot
geen aansluiting op elkaar hebben en dat de verscheidenheid
aan materialen groot is, eenheid mist. Elke functie heeft zo zijn
eigen circuit en materiaal. Daarnaast zijn alle paden van de
kinderboerderij doodlopend.
Het wandelpad tussen de spoorlijn en de entree van het
landgoed levert gevaarlijke situaties op. Hier wandelt men niet
op het snipperpad (te smal, te veel brandnetels) maar op het
doorgaande fietspad. Met het bochtige tracé is dat niet erg veilig.
De staat van de verharding is matig. Op termijn zal dit vervangen
moeten worden.
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2.4

Functies

Het huidige landgoed kent een aantal belangrijke functies die
een brede doelgroep faciliteren. Op een rij zijn dit:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

De begraafplaats met opslagruimte en uitbreidingsruimte
Wandelgebied en hondenuitlaat en -losloopgebied met
visoevers
Een hertenkamp
Een kinderboerderij
Een beginnende educatieve tuin met bijenkast
Wonen (2 beheerderswoningen)
Gemeentewerf
Natuurgebied
Parkeerterrein ( 34 pp)
En aanpalend, weide, sportvelden en woonwijk.

Thans staan de functies van elkaar en doen weinig met elkaar.
Elke functie heeft zijn eigen plek en profiteren niet van elkaar.
In het masterplan zou een integratie van sommige functies en
gedeelde belangen een toename van de gebruikswaarde kunnen
zijn.

2.5

Groenstructuur

In de huidige groenstructuur valt het contrast tussen de lijst en
het eiland op. De lijst is natuurlijk. Terwijl het eiland op een groot
aantal plekken gecultiveerd is.
Het natuurlijke karakter wordt hoog gewaardeerd en is een
wezenlijk onderdeel van het landgoed.
De lijst maakt deel uit van een groter geheel met de andere
omliggende landgoederen belangrijke onderdelen hier in zijn; de
stinzenbeplantingen, bospartijen (elzen- en beuken/eikenbos) en
water- en oeverbeplanting.
Voor de lijst is het huidige beheer afgestemd op een landelijke
beplanting. De inheemse beplanting van oude eiken en beuken met
zijn onderbeplanting zorgen voor het beeld. De onderbeplanting
van o.a. elzen, eiken en berken worden ten dele teruggezet. De
onderbeplanting is tamelijk arm en opgeschoten. Deze oogt
niet erg duurzaam. De opgeschoten beplanting beperkt de
herkenbaarheid van lanen en solitaire bomen en neemt veel zicht
weg op bijvoorbeeld het water, maar zorgt daarnaast wel voor de
ruimtelijke afwisseling in het gebied.
De beplanting op het eiland oogt veel cultuurlijker en kent veel
uitheemse soorten. Vooral de beplanting op de begraafplaats
is cultuurlijk en wordt regelmatig gesnoeid. Het beeld wordt
gedomineerd door beukenhagen.
De zone tussen begraafplaats en hertenwei is thans een
wildernis. Enerzijds groeit hier bosplantsoen met boomvormers en
anderzijds is het een grasvlakte waar van alles gestald wordt.
Rond het hertenkamp staan enkele grote bomen. Dit zijn
voornamelijk populieren. Op korte termijn zullen deze door hun
ouderdom geveld moeten worden. Het is goed nu al na te denken
over vervanging van deze soorten.
In de bijlage van dit rapport is een lijst opgenomen van de door
gebruikers van het landgoed aangetroffen flora en fauna.
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2.6	Water

2.8

Het water vormt één van de beelddragers van het landgoed en
zorgt voor een sterke eenheid. De brede watergang die net scheef
in de kavelrichting van de historische watergangen ligt, geeft
het landgoed allure en aanzien. Maar het water doet meer, het
maakt ook ruimte en geeft de natuur op het landgoed een extra
dynamiek. Het water wordt gebruikt als viswater, er zijn dan ook
meerdere visplekken aanwezig. Ook is er een hondenzwemplek
aangewezen op het landgoed.
De waterkwaliteit laat te wensen over. De huidige doorstroming
en zuurstof gehalte is minimaal en de uitspoeling van de
begraafplaats maakt dat het water hier qua chemische
samenstelling niet optimaal is. Hierdoor worden spelen in en
aan het water bijvoorbeeld afgeraden. Voor meer diepgaande
informatie over de waterkwaliteit en de hiermee samenhangende
visstand, wordt verwezen naar de bijdrages die door de
visvereniging geschreven zijn.

Op het terrein liggen op verschillende plekken verschillende
vormen van verharding. In de lijst ligt een halfverharding die
door de tijd heen gestold is tot “beton”. Dit heeft een donker
grijze, zwarte uitstraling. Het materiaal is sober en sluit niet aan
bij de frisse, landelijke omgeving van de lijst. De kanten langs
de verharding slijten sterk uit, waardoor het loopcomfort is
afgenomen. Het risico op struikelen is groot.

2.7

Verharding

Op het eiland ligt voornamelijk asfalt. Dit asfalt is uit functioneel
oogpunt aangelegd om de werf bereikbaar te maken voor diverse
vormen van (werk)verkeer. Door op het eiland meerdere andere
functies toe te kennen ligt het voor de hand te zoeken naar een
vriendelijker alternatief dan asfalt. De overige paden op het eiland
zijn veelal onverhard, van gras of snippers.

Meubilair

Het huidige meubilair is zeer divers, is aan vervanging toe of
het staat op de verkeerde plek. Zo zijn er recentelijk lantaarns,
fietsenrekken en picknickbanken toegevoegd. De lantaarns en
de fietsenrekken bij de kinderboerderij, in combinatie met een
verbreding van het pad, en een overdaad aan borden, maken
dat het unieke natuurlijke karakter van het pad op de lijst weg
is. Daarnaast zorgen de grote hoeveelheid en hoogte van de
hekwerken op de kinderboerderij ervoor dat de dieren voor
kinderen bijna niet zichtbaar zijn. Op het eiland zijn op diverse
plekken picknickbanken geplaatst. Op zich een aardig idee, maar
de picknickbanken worden zelden of niet gebruikt, enkel door
ongewenste gasten.
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3

RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN
VOOR HET ONTWERP
Behoud en versterking contrast lijst en eiland
Het nu zo bijzondere contrast tussen de lijst (natuurlijk, op de
rand van het land) en het eiland (cultuurlijk, helemaal binnen,
omsloten) zoveel mogelijk behouden en waar mogelijk nog
versterken. Dit kan bijvoorbeeld door de landgoed kwaliteiten op
het eiland enigszins aan te zetten.

Benutten van combinatie van functies
In het recente verleden is een kinderboerderij aan het landgoed
toegevoegd. In de nabije toekomst zal er een theehuis in het
oude stookhuis gepositioneerd worden. Deze functies kunnen
elkaar versterken, de bezoekers van het één komen bij het ander.
Deze is ook te combineren met de begraafplaats.

Behoud van het natuurlijke, rustige, haast archaïsch
karakter
Het gebied is een oase van rust. Dat is een belangrijk
uitgangspunt. De natuur mag hier spreken. Dat wil niet zeggen
dat het niets kan, maar alle functies hebben een relatie met
natuur of educatie, kinderboerderij, educatieve tuin met centrum,
plukweide, wandelpaden, etc.

Initiëren van nieuwe functies en koppelen met bestaande
functies
Naast de elementen die genoemd zijn in de inleiding kan er
na gedacht worden over mogelijk aanvullende functies en
aspecten. Natuureducatie is een aspect dat vorm kan krijgen op
Rosenburgh. Zo kunnen landjes, plukweides en de natuur in en
rondom Rosenburgh de belevingswaarde doen toenemen.

Eenheid vormen op het landgoed
Het landgoed toont thans ruimtelijk versnipperd. De lijst is redelijk
gaaf, maar het eiland is een optelsom van elementen en ruimtes.
In het masterplan moet het eiland weer een logische entiteit
worden. Een herkenbaar en doorkruisbaar gebied.

Agenderen van mogelijke oplossingen in de toekomst
Een doorn in het oog is de bestaande werf. Het gebouw is
onooglijk, wordt grotendeels oneigenlijk gebruikt en brengt
werkverkeer met zich mee. In het masterplan is het de kans om
deze te verplaatsen naar een geschiktere plek. Op de rand van
de uitbreidingsruimte van de begraafplaats waar de werf alleen
nog te gebruiken is voor de bedoelde functie.

Oplossen van de urgente knelpunten
In het gebied zijn in het recente verleden fouten begaan,
waardoor het unieke, rustieke karakter teloor is gegaan. Deze
fouten moeten worden hersteld. Voorbeeld is de entree aan de
Migchelbrinklaan.
Maken van één hoofdentree
Door het landgoed één markante hoofdentree te geven krijgt
het landgoed een sterk adres, hier gaat men het landgoed
binnen. Het voordeel hiervan is een heldere organisatie, centraal
parkeren voor fietser en auto’s, verbeteren van toezicht en beheer
en profiterende functies zoals het theehuis.
De buitenlijst vormt als het ware hier de rustieke representant
van.
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INTERMEZZO - ONTWERPHOUDING

Dergelijke opgaven kan men op diverse manieren insteken en
aanvliegen. In het proces zijn een drietal modellen getekend om
de toen heersende discussie te versnellen en tot een gesprek
te komen over mogelijke eindbeelden. Dat is in het proces niet
gelukt.
De modellen daarentegen hebben wel doorgewerkt in
het uiteindelijk ontwerp. Het eindontwerp valt het beste te
karakteriseren als een menging tussen het model cultuur en het
model natuur. En dat is ook precies wat het landgoed is. Een oude
dame die volledig overgroeid is door de natuur. Die spanning
tussen cultuur en natuur maakt dat de plek zo bijzonder is.

Natuur
Hier prevaleert de natuur. Weg met de herinnering aan de landgoed. Alle
functies worden ingebed in een natuurlijke vormgeving en zelfs het eiland
krijgt meanderende waterpartijen. Aan deze waterpartijen kunnen verschillende
functies een plek krijgen, hertenkamp, kinderboerderij, spelen, educatieve
tuin, etc. Het contrast tussen de lijst en het eiland is in dit model zo beperkt
mogelijk.
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Park
In dit model wordt vooral gekeken naar de gebruikswaarde van het gebied,
vandaar park. Het is één groot park waar een ieder zich thuis voelt en waar
voldoende aanleidingen zijn om te verblijven. Dit model leent zich bij uitstek
voor de toevoeging van verschillende functies in een parkachtige setting.
Ruimtelijk een weids model met ook een strakke lijst. De lijst is onderdeel van
het parklandschap en wordt aangezet met rhododendrons.

Cultuur
Dit model probeert het landgoed weer te laten leven. Hoe zag het landgoed
eruit omstreeks 1300? En welke lijnen en compositie kan men heden ten dage
nog gebruiken en verbeelden? Symmetrieassen, lanen en markante gebouwen
bepalen de smaak van dit model. Het contrast met de lijst is groot, een natuurlijke
omlijsting van een strak eiland!
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Huidige profiel watergang

Vernieuwde profiel watergang
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4

ONTWERP

In het ontwerp zijn de ruimtelijke uitgangspunten vertaald.
Daarnaast is gezocht naar een versterking van het natuurlijke
karakter van het landgoed met een vleugje nostalgie in
verwijzingen naar een roemrucht verleden van het landgoed.

4.1 De onderdelen
Het ontwerp wordt beschreven aan de hand van een aantal
onderdelen.
De lijst
De lijst behoudt haar bijzondere karakter. De lijst krijgt (en heeft
grotendeels al) een continue inheemse beplanting van elzen,
berken en eiken. In het beheerplan wordt een cyclisch beheer
beschreven dat er zorg voor draagt dat dit beeld in lengte der
dagen in stand gehouden wordt. De onderbeplanting beslaat
maximaal 15% van het oppervlakte en wordt gesnoeid en waar
nodig aangevuld of verrijkt. Soorten hiervoor zijn hazelaar,hulst,
gelderse roos en een enkele rhododendron. Verder blijft het
open om het landschap te kunnen zien en de wind vat te geven
op het water, dat is positief voor de circulatie en daarmee
voor de waterkwaliteit. De oever aan de buitenzijde wordt
natuurvriendelijk met brede rietkragen en waterplanten ingericht.
De oevers moeten aangevuld met grond en verstevigd worden.
De binnenzijde behoud zijn beschoeiing maar krijgt een plasberm
met riet en waterplanten.
De huidige verharding is te breed, te donker en te hard. Het
voorstel is de breedte terug te brengen tot 2 meter maximaal en
de bermen aan te vullen en in te zaaien met een kruidenmengsel.
Het pad wordt zoveel als mogelijk rondom doorgetrokken.
Het bestaande materiaal blijft voorlopig liggen en wordt op
termijn vervangen. Tussen het fietspad langs het spoor en de
parkeerplaats wordt het bestaande snipperpad vervangen door
een halfverhard pad van graviodor of gralux. Dit pad krijgt een
breedte van maximaal1,50 meter. Naar gebleken geschiktheid
kan dit materiaal dienen als vervanging voor de overige paden.

De entree nabij de Migchelbrinklaan wordt hersteld in de oude
situatie. Het pad wordt 2 meter breed, de lantaarns worden
verplaatst naar het eiland, borden worden verwijderd en de
beplanting aangevuld.
De overgangen met omliggende paden (fietspaden) worden
uitgevoerd met een fietssluis, ter voorkoming van illegale
doorsteken. Het voetpad langs het fietspad parallel aan het
spoor wordt aan de zijde van het landgoed gelegd en tussen het
voet- en fietspad wordt een verlaging aangebracht, om fietsen in
het landgoed verder te ontmoedigen.
Voor het gedeelte van de lijst tussen de parkeerplaats en de
Migchelbrinklaan wordt naast het terug brengen van de laan,
voorgesteld het voetpad en de weg om te draaien. Hierdoor
ontstaat een continue wandeling met zicht op het landgoed
zonder interferentie van autoverkeer. Deze ingreep zal qua
realisatie ver in de tijd liggen, aangezien het pad en de weg net
opnieuw geasfalteerd zijn. En het voetpad nu weg te halen en
terug te brengen als halfverhard pad aan de andere zijde niet
direct logisch zal zijn.
Langs de totale lijst komen op de huidige mooie landschappelijk
interessante vergezichten een bankje met prullenbak te staan.
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Masterplan (met loods)

Masterplan (zonder loods)

Huidige hoofdentree
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De entree en verharding eiland
De entree van het landgoed moet van een bijzondere allure zijn.
Het wordt de hoofdentree voor het theehuis, de kinderboerderij,
de plukweide, het hertenkamp, de educatieve tuin, de natuurlijke
speelaanleidingen, etc. De entree zal hierdoor erg veranderen
alle functies komen centraal te liggen en het werkverkeer zal hier
ondergeschikt worden.
De nieuwe entree komt terug in een nieuwe vormgeving. Er
wordt een zuil voorgesteld van een natuurlijk materiaal, hout,
met daarin de inscriptie van rvs letters “Landgoed Rosenburgh”.
Het materiaal van de letters komt terug in de drempel van het
landgoed. Achter deze drempel begint het landgoed en komt
men in een andere wereld. Hier begint ook de klinkerverharding
in plaats van het huidige asfalt. Op het hele eiland (m.u.v. de
begraafplaats) wordt een klinkerverharding toegepast.
De ruimtelijke ingreep voor de entree wordt in harmonie met de
entree van de begraafplaats ontworpen. Zo loopt het hekwerk
van de begraafplaats gewoon door tot aan het water. De taluds
naar het water worden ontdaan van heesters, zodat de bezoeker
kan genieten van het zicht over het water. De taluds worden
ingezaaid en beheerd als grastaluds.

Nieuwe entree van het eiland
De huidige dam wordt in het plan geslecht. Deze wordt vervangen
door een smalle brug. De brug wordt van hout en krijgt een
breedte van 2 meter. Dit is voldoende voor voetgangers om
te passeren, ook ouders met kinderwagens kunnen elkaar net
passeren. De lengte van de brug is 15 meter.

Impressie vernieuwde hoofdentree
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Huidige secundaire entree
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Impressie watergang

Masterplan (zonder loods)
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De kinderboerderij
De kinderboerderij krijgt één hoofdingang vanaf de zijde van het
theehuis. De kinderboerderij komt op een eiland te liggen. Door
aan de oostzijde en sloot te graven en in verbinding te brengen
met de bestaande sloten is het eiland een feit. Door met een
sloot te werken is het zicht op de kinderboerderij optimaal. Aan
de voorzijde van het eiland (zijde van het theehuis) komt een
sierlijk, landelijk hekwerk. Dit is de entree van de kinderboerderij.
De toegang wordt gemaakt met een dam over de bestaande
sloot, zodat deze ook voor zwaarder materieel bruikbaar is. Voor
het hekwerk wordt een hoogstam boomgaard aangelegd. In
deze boomgaard liggen een aantal speelobjecten die refereren
aan de natuur en een hoog esthetisch gehalte hebben. Deze
speelobjecten liggen ook nog in een bosschage noordwaarts
van de boomgaard. Op die manier ontstaat een “educatieve
speelroute” naar de educatieve tuinen.
Om ongewenste bezoekers ‘s avond te weren is de kinderboerderij
en educatieve tuin los van het hertenkamp afsluitbaar doormiddel
van een hek op de brug en duiker.
Het gebouw van de kinderboerderij, de sloten, het pad en de
entree liggen in één symmetrieas. Dit is een referentie aan
het oude landgoed. Het pad komt aan de ene zijde uit in een
centrale ruimte waar het theehuis, entree van de kinderboerderij
en fietsenstalling zijn gepositioneerd. Aan de andere zijde komt
de as visueel uit bij de brug van lijst naar eiland.
Aan de noordzijde krijgt de kinderboerderij verweidingsgronden.
Deze gronden zijn met elkaar verbonden middels een bestaande
dam.
Het gebouw van de kinderboerderij moet nog ontworpen gaan
worden. Het zou goed zijn hierbij de symmetrieas als uitgangspunt
te nemen. Het gebouw mag een landelijke uitstraling krijgen.
Achter het gebouw ligt een pleintje waar diverse dingen
georganiseerd kunnen worden. Verder staan er nog drie stallen
elders op het terrein.
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1 Referentie boomgaard voor kinderboerderij

2 Referentie landelijk hekwerk voor kinderboerderij

3 Referentie gebouw kinderboerderij

4 Referentie speelaanleiding

5 Referentie speelaanleiding

6 Referentie speelaanleiding

7 Referentie speelaanleiding

8 Referentie speelaanleiding

9 Referentie speelaanleiding

Impressie van terras theehuis en entree van de kinderboerderij
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Het theehuis
In het voormalige stookhok wordt een theehuis opgericht. Dit krijgt
aan de zuidkant een terras. Vanaf het terras kan men het hart van
het landgoed overzien. Men kijkt op de toekomstige plukweide,
de bosrand langs de begraafplaats, de kinderboerderij en de
zone met natuurlijke speelaanleiding. Het terras krijgt een stevige
overgang naar het landschap doormiddel van een beukenhaag
van maximaal 1 meter hoog. Achter deze haag wordt een
verharding aangebracht van gebruikte klinkers en natuursteen in
een afwijkend patroon. Op het terras worden de picknicktafels
van elders op het landgoed hergebruikt. Rond het theehuis en
naar de kinderboerderij worden de lantaarns hergebruikt van de
lijst.
De fietsenstalling wordt gecombineerd gebruikt voor de
kinderboerderij. Deze wordt in de bosrand van de begraafplaats
gerangschikt en omzoomd met een beukenhaag van maximaal
1 meter hoog. De beukenhagen vormen een thema op het
landgoed en zullen nu naast de begraafplaats op verschillende
plekken terugkeren.

Het toekomstige theehuis

Referentie verharding terras
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Impressie van het verven van het hek

Het hertenkamp
Het hertenkamp blijft op de plek waar het nu ligt. De peilers
van het hekwerk worden donker groen geschilderd, zodat
deze minder opvallen in het geheel. In de hertenwei wordt
een beplantingscluster toegevoegd, waar de dieren kunnen
schuilen. Langs de randen op de oevers langs het water wordt
elzenbeplanting toegevoegd, om het geheel meer te beschutten
en om vanaf de lijst een groener zicht te hebben. Rondom het
hertenkamp kan gelopen worden. Hier wordt deels voorzien in
een klinkerpad en deels in een snipperpad. Aan de noordzijde
van het hertenkamp wordt voorgesteld extra planten door het
hekwerk te laten groeien, bijvoorbeeld tamme braam.
Het hertenkamp is altijd bereikbaar vanaf de lijst, middels
een brug op de plek van de huidige duiker. Daarnaast is het
hertenkamp (als de kinderboerderij open is) ook bereikbaar vanaf
de boomgaard voor de kinderboerderij. Hier wordt aan weerszijde
van de boomgaard een brug aangelegd om de bereikbaarheid
dan te garanderen.

De plukweide
Op reserveringsruimte van de begraafplaats wordt een plukweide
voorgesteld. Deze reserveringsruimte is tot 2040 niet nodig. Tot
die tijd kan het gebied tijdelijk ingericht worden en opgenomen
worden in het landgoed. Door hier een plukweide toe te voegen,
wordt een stukje dwaalnatuur toegevoegd. Op de rand van
de plukweide en waterpartij kan een lage begroeiing geplant
worden met een dubbele bank om te zitten en van het uitzicht
te genieten. De begroeiing zorgt ervoor dat men niet het talud af
gaat. In dit steile talud kunnen ijsvogels broeden.
Op de rand van de plukweide wordt een reservering gemaakt
voor een nieuwe werf voor de begraafplaats, zodat het (zware)
werkverkeer niet meer nodig is over de entree van de toekomstige
theehuis en kinderboerderij. Dit gebouw kan in de symmetrie
komen te staan van het theehuis. Het zou de zelfde uitstraling
en hoofdvorm moeten krijgen. Hierdoor wordt het één familie
gebouwen.
Tussen de begraafplaats en de plukweide wordt een bosrand
aangeplant met daarin een hekwerk. Dat maakt het fysiek lastig
om de begraafplaats anders te betreden dan via een ingang.

Referentie bloemrijk gras met struinpad

Uitzicht
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De educatieve tuin en de landjes
De educatieve tuin kan nabij de huidige plek uitgebreid worden.
Hierbij wordt meer gedacht aan landjes met wisselende
tentoonstellingen. Omhaagde ruimtes bieden een raamwerk
om diverse teelten voor het voetlicht te brengen. De hagen
zijn wederom van beuk en maximaal 1 meter hoog. Mogelijke
invullingen zijn: de handhaving van de huidige educatieve tuin,
granen, bieten, groente, bloemen, droogbloemen, bijenbloemen,
vlinderstruiken, etc. Tussen de hagen liggen paden van gras met
een breedte van ongeveer 2 meter. Dat biedt toegang aan de
plekken en voor onderhoud. De landjes zijn bereikbaar vanaf de
hoofdentree via het klinkerpad langs de huidige loods of via de
brug tussen lijst en eiland. Dit klinkerpad loopt helemaal rondom
op het eiland, waardoor een rondje eiland tot de mogelijkheden
behoren. In elk landje komt een zitgelegenheid.

Referentie tuintjes en landjes

Referentie educatie
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4.2 Het nieuwe landgoed
gebruikersgroepen

vanuit

diverse

Wandelaars
Voor de wandelaar treedt een nieuwe tijd aan, of moeten we
zeggen een oude tijd aan. De paden zijn verbeterd en weer op
oude breedte en de missers uit het verleden zijn opgeruimd.
Het is voor de fietser onmogelijk gemaakt van de lijst gebruik
te maken, dus het wordt in die zin rustiger. Het rondje lijst is
“rond” gemaakt, waardoor het conflict tussen auto’s, fietsers
en wandelaars opgelost is. Op het eiland krijgt de wandelaar er
veel mogelijkheden bij. Naast de wandeling langs de herten, kan
men nu ook langs de educatieve tuinen, de kinderboerderij, het
theehuis en de plukweide.
Hondenbezitters
De hondenbezitter ziet huidig gebruik geëffectueerd. De lijst en
het gebied rond het hertenkamp wordt een losloopgebied voor
honden. Daarnaast kan de hond op twee plekken ter water om
te zwemmen.

Natuurliefhebber
De natuurliefhebber kan zijn hart blijven ophalen. De lijst is en
blijft een natuurmonument. Hier zijn vele soorten waar te nemen
en hier kan men uitkijken over de weidse landerijen van de
Oranjepolder. Op het eiland is in de educatietuin en het -centrum
informatie te halen over de flora en fauna van de plek.
Visser
Sinds jaar en dag wordt er hier intensief gevist (door de
Voorschotense Visserijbelangen) en dat blijft zo. Met ruim 20
visplekken kan men op diverse plekken gaan zitten en een hengel
uitwerpen. Door naast het verbeteren van de visplekken worden
met ruimtelijke ingrepen de waterkwaliteit verbeterd, meer wind
door minder onderbeplanting, meer waterplanten en meer
oeverbeplanting. Of er een waterverbinding met buiten komt, ligt
aan het hoogheemraadschap.

Ouders met kinderen
Voor ouders met kinderen is hier straks veel te beleven. Kinderen
kunnen hier leren van de natuur, omgaan met dieren en in de
natuurlijke speelaanleidingen zich vermaken. Ouders drinken
een lekker kopje thee op het terras van het theehuis en gaan
daarna nog even door de plukweide met de kinderen voor een
veldboeket op de keukentafel.
Rouwdragende en hun familie
Het landgoed blijft een plek van rouw en herdenken. Vaak gaat
men samen een geliefde herdenken. Aansluitend daarop kan
een rondwandeling gemaakt worden in de lijst, genieten van
de natuur. Men kan ook een kopje thee gaan drinken en rustig
bijpraten over hun geliefde.
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bijlage I

Eindrapport werkgroep
Burgerparticipatie
Landgoed Rosenburgh

m a st e r p l a n

r o s e n b u r g h

• 51 •

• 52 •

B O SCH

SLA B B ERS

m a st e r p l a n

r o s e n b u r g h

• 53 •

• 54 •

B O SCH

SLA B B ERS

m a st e r p l a n

r o s e n b u r g h

• 55 •

• 56 •

B O SCH

SLA B B ERS

m a st e r p l a n

r o s e n b u r g h

• 57 •

• 58 •

B O SCH

SLA B B ERS

m a st e r p l a n

r o s e n b u r g h

• 59 •

• 60 •

B O SCH

SLA B B ERS

m a st e r p l a n

r o s e n b u r g h

• 61 •

• 62 •

B O SCH

SLA B B ERS

m a st e r p l a n

r o s e n b u r g h

• 63 •

• 64 •

B O SCH

SLA B B ERS

m a st e r p l a n

r o s e n b u r g h

• 65 •

bijlage II

beplantingslijst en -voorstel
rosenburgh
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