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2. Voorwoord 
 

Deze bouwhistorische verkenning met waardestelling van de van gemeenteweg beschermde 

bijgebouwen op het terrein van ‘Huize Bijdorp’ is in het laatste kwartaal van 2020 opgesteld 

in opdracht van de Congregatie van de H. Catharina van Siëna, zusters Dominicanessen van 

Voorschoten, vertegenwoordigd in dezen door P.J.J. Meijs.  

De uitvoering van het onderzoek en de rapportage waren in handen van het bureau voor 

bouwhistorisch onderzoek J.A. van der Hoeve (Utrecht). De gebouwen zijn bezocht op 17 de-

cember 2020, hierbij geassisteerd door K.D.N. Kuijpers.  

Alle foto’s zijn van eigen hand, tenzij anders genoemd.  
  

Het archiefonderzoek werd beperkt door de coronamaatregelen die van overheidswege zijn 

opgelegd. Het huisarchief was gelukkig zonder beperkingen raadpleegbaar, ondergebracht in 

het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven (ENK) in het Kruisherenklooster in St. Agatha 

bij Cuijk. De belangrijkste bron voor de geschiedenis van de congregatie is de ‘kroniek’, een 
soort dagboek bijgehouden vanaf 1876. Veel van de andere archieven waren digitaal raad-

pleegbaar, waaronder het bouwtekeningenarchief van de gemeente Voorschoten en diverse 

beeldbanken. Het kadastraal onderzoek is verricht door H. Wierts, Historisch Onderzoeksbu-

reau (Groningen). 

Niet van alle bijgebouwen zijn tekeningen beschikbaar. Daarom is voor een aantal waardestel-

lingsrepresentatietekeningen gebruik gemaakt van de veldschetsen. Deze zijn niet op schaal.  

Verder heeft in januari 2021 afstemming plaatsgevonden met Land-ID, het bureau dat een 

waardestelling heeft verricht van het landgoed en de tuinaanleg. 

 

Dit rapport maakt deel uit van een reeks samenhangende rapporten:  

- Huize Bijdorp: Hoofdgebouw (inleiding) 

- Huize Bijdorp: Landhuis & Kapel 

- Huize Bijdorp: Entreegebouw, noviciaat en rector-gebouw 

- Huize Bijdorp: Pensionaat 

- Huize Bijdorp: Keukengebouw 

- Huize Bijdorp: Nieuwe Pensionaat 

- Huize Bijdorp: Bijgebouwen 

 

Het onderzoek was niet mogelijk zonder ondersteuning en hulp. Hen wil ik op deze wijze en 

bij dezen bedanken. Het bezoek ter plaatse is mogelijk gemaakt door P.J.J. Meijs en T. van 

Ettinger. Veel dank gaat ook naar alle bewoners en personeel, die mij ontvangen, begeleid en 

– waar nodig – geassisteerd hebben bij het onderzoek. Verder gaat dank uit naar E. van Hol-

land van Cob-Web en M. Pierey van Bouwaccent voor hun ondersteuning.  

Ook de medewerkers van de (digitaal) geraadpleegde archieven dank ik voor de geleverde 

hulp. Speciaal moeten de medewerkers van het ENK genoemd worden, die onvermoeibaar 

stukken hebben gehaald en per ommegaande reproducties hebben geleverd.  

 

Utrecht, 4 februari 2021 

Jan van der Hoeve  
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3. Bijgebouwen 
Op het terrein van Huize Bijdorp staat een reeks bijgebouwen. Bij het tuinhistorisch onder-

zoek van het landgoed en de tuinen door Land ID1 zijn veel van deze gebouwen al terloops 

genoemd. In aanvulling daarop heeft ook nog een bouwhistorisch onderzoek plaatsgevonden, 

waar nodig met een waardestelling. Van de bungalow/ recreatiegebouw (11) en het mortua-

rium (12) zijn alleen korte typeringen opgenomen in dit rapport, omdat deze niet zijn aange-

merkt als gemeentelijk monument.  

 

 
Tekening van het terrein, behorend bij de vergunning voor de bouw van het recreatiehuis op 30 maart 

1963 (gemeente Voorschoten). Dit is een van de weinige tekeningen met correcte weergave van de 

tuin. De beschreven gebouwen zijn de wasserij (hoofdstuk 4), voormalige bakkerij en oranjerie 

(hoofdstuk 5), ‘Hans-en-Grietje-huis’ (hoofdstuk 6), moestuin met moestuintuinmuren (hoofdstuk 7), 

wagenschuur met hooizolder (hoofdstuk 8), stalgebouw (hoofdstuk 9), poort aan de Veurseweg (hoofd-

stuk 10), recreatiegebouw of bungalow (hoofdstuk 11), mortuarium (hoofdstuk 12) 

 

1
 Land ID, Waardestelling Huize Bijdorp, Arnhem 2020 (bijgewerkt januari 2021). 

4 

5 

6 

7 

8 
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12
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4. Washuis/ wasserij 
 

4.1. Bouwgeschiedenis 

Een deel van de kelderruimten van het noviciaat uit 1887 was bestemd voor het verrichten van 

de was. Eén van de kelderruimten bevat nog duidelijke bouwsporen daarvan, waaronder een 

bakstenen basement, voetmuurtje, leidingen en goten. Deze kleine en lage ruimten voldeden 

in de loop van de 20ste eeuw steeds minder bij de aanhoudende groei van het aantal profesten, 

novicen en leerlingen.  

 

  
De voormalige waskelder in het noviciaat (1887). Tegen de buitengevel zijn pomp- en watervoorzie-

ningen zichtbaar. Twee kelderlichten zorgen voor natuurlijk licht. 
 

De nood aan een nieuwe voorziening en het verloop van de werkzaamheden aan het nieuwe 

washuis worden duidelijk omschreven in de kroniek van 1925.2 Daarom wordt de tekst hier-

over bijna integraal geciteerd: ‘Veel is er in de laatste jaren gedaan tot uitbreiding en verbete-

ring van het Moederhuis. Toch was nog niet in alle behoeften voorzien …. Treurig, neen al-
lertreurigst was nog immer de installatie van de wasscherij, die in het souterrain gelegen 

was. Eén vertrek zeer laag en daardoor bedompt en ongezond, terwijl de Zrs bijna voortdu-

rend aan het water stonden, daarnaast in een aangrenzend hoekje de machinerieën, alsmede 

ze zoo noemen mag, die nog armzaliger waren dan de rest, ziedaar tot heden de waschin-

richting van Huize ‘Bijdorp’. Geen wonder, dat de wasch der pensionairen steeds buitenhuis 
behandeld moest worden; het zou onmogelijk geweest zijn dit in beperkte en gebrekkige 

ruimte behoorlijk te doen. 

Een nieuw waschhuis stond dan sedert lang op het programma van Moeder Priorin Ambrosia 

van den Elzen. Over de plaats, waar het zou komen te staan werd lang gedelibereerd. Het al-

lereerste plan was achter de grot [Lourdesgrot] in de wei. Dit werd echter verdrongen door 

 
2 ENK_AR-Z040, nr. 380: Kroniek 1925/341 
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een ander: de boomgaard tegenover de ingangsdeur der serre zou namelijk een betere plek 

zijn. Reeds waren de bessenstruiken en andere gewassen verwijderd, 4 palen in de grond 

duidden het emplacement aan voor het nieuwe gebouw, de aannemer Niersman uit Voorscho-

ten kwam zijn voorbereidende maatregelen nemen; toen deze heel spontaan het plan opperde 

het waschhuis te plaatsen in de lengte langs den vijver en tegenover het noviciaat en souter-

rain, om ondergronds met dat laatste te kunnen verbinden. Dit nieuwe plan, dat zulke enorme 

voordelen bood vond dadelijk bijval en in tiental dagen na Paschen, op donderdag 1 Mei ‘24 

werden, nadat eenige boomen omgehakt en enige fruitboompjes naar den boomgaard overge-

plant waren, de eerste spaden in de grond gestoken. 

 

Zwaar was dit eerste deel van den arbeid, die nog zeer bemoeilijkt werd door het steeds op-

borrelende water dat door een motor voortdurend mocht worden weggepompt. (Bij het uit-

graven werd een oude schoeiing gevonden, waarschijnlijk van dezelfde sloot, die indertijd 

door het bouwen der kapel gedempt werd en waar deze thans overheen staat.)  

Een groote teleurstelling was het, toen men 27 Mei zoover gevorderd was, dat 2,85 M was 

weggegraven, op een veenlaag te stuiten, die het werk aanzienlijk vermeerderde. Deze gehele 

laag ± 1,25 M dik, moest eerst uitgediept en vervolgens door zand vervangen worden. Zoo 

was dan het eigenlijke grondwerk, dat volgens berekening einde Mei klaar had kunnen zijn, 

eerst den 14en Juni voltooid. Toen eerst kon het betonwerk voor den kelder en den verbin-

dingstunnel een aanvang nemen. Ook dit gedeelte van het werk nam geruimen tijd in beslag. 

Het weerbarstige water bleef intusschen zijn spel spelen, zoodat de motor nog voortdurend 

dienst moest doen. Tijdens het leggen der betonvloeren moest zelfs gedurende meerdere da-

gen den geheele nacht doorgepompt worden. In het geheel werden bij deze gezamenlijke 

grond- en betonwerken 6000 M3 water verzet. Den 4den Juli was de kelderruimte klaar. Den 

31sten dierzelfden maand werd de verbindingstunnel beëindigd, waarna de betonvloer van 

het strijklokaal werd gemaakt.  

 

Een aardig incident had tijdens deze werkzaamheden plaats. Toen men den 7den Juli den no-

viciaatsmuur uitbrak voor de aansluiting van den tunnel werd de looden bus met de oude per-

kamenten oorkonde, die 7 Juni 1887 bij den bouw van Noviciaat onder den eerste steen in den 

grond werd gelegd, alsook de gedenkpenning van Leo XIII teruggevonden; de verschillende 

geldstukken, die daarbij ingesloten werden – een van iedere soort der toen gangbare munt – 

waren niet aanwezig.  

 

Op het perkament waren ten gevolge van het ingesijpelde water de letters van den tekst der 

oorkonde bijna geheel uitgewischt; de handtekeningen waren grootendeels verdwenen; de 

weinige overgeblevenen zoo goed als onleesbaar. Op de oude oorkonde werd nu volgens op-

gave van de kroniek van Bijdorp, de tekst opnieuw in gotisch schrift aangebracht met copie 

der oude handteekeningen, voor zooverre die aan de hand der kroniek nog vast te stellen wa-

ren.  

Een tweede stuk perkament, waarop en verslag van het gebeurde (met een klein abuis in den 

datum) onderteekend door Moeder Priorin Ambrosia Euwens en den opzichter den Heer M.J. 

Coelen werd met een roodzijden koord aan de oorkonde bevestigd en te zamen met den ouden 

gedenkpenningen van Paus Leo XII en reliquie van den H. Josef, Patroon van het Noviciaat, 

niet meer in de den grond zooals eerst, maar in den muur gelegd (bij het trapje, dat in ’t novi-
ciaats souterrain naar de verbindingstunnel leidt) waarna de ruimte door een steen met de 

jaartalen 1874-1924 werd afgemetseld.  

Onder de bedrijven van het betonwerk liet de tijdgeest zich even gelden. Er had nam[elijk] 

Onder de betonarbeiders een kleine staking plaats, die echter spoedig onderdrukt werd en 
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waarbij een kleine loonsverhooging (een kwartje per M3) werd toegestaan. Eindelijk kon den 

11den Aug. Aan het eigenlijke metselwerk van den bovenbouw begonnen worden.  

 

Intusschen had men, in de hoop den 23n Augustus de plechtige eerste-steenlegging te kunnen 

doen plaats hebben, de volgende oorkonde op perkamenten in gereedheid brengen: ‘In den 
maand Augustus van het jaar onzes Heeren negentienhonderd vier en twintig, werd op het ter-

rein van Huize Bijdorp te Voorschoten, onder het bestuur van Z. Ma. Ambrosia Euwens, Alge-

meene Overste der Congregatie en van Zuster Ma. Louise Beukers, Priorin van het Moeder-

huis, de eerste steen van dit waschhuis op plechtige wijze gelegd door Zr Ma Ambrosia Alge-

meene Overste. 

Voorschoten den 23n Augustus 1924 

Zr Ma Ambrosia Euwens 

Zr Ma Louise Beukers 

M.J. Coelen, Opzichter 

 

Deze steen werd gezegend door (..)3 Th.M.P. Bekkers 

 

Bij deze nieuwe oorkonde van het waschhuis werd gevoegd een medaille van de H. Maagd en 

een reliquie van den H. Jozef. Het voortdurend heen en weer reizen van Moeder Priorin deed 

echter voorzien, dat deze plechtigheid voorloopig niet zou kunnen geschiedenis en men liet 

met het oog op de onzekerheid aangaande den juisten datum op den gedenksteen alleen ‘Sept. 
1924’ zetten. Ten slotte verliep ook de geheel maand Sept. zonder dat de ‘eerste’ steen op zijn 

bestemming was aangeland. Eindelijk den 9n October, verjaardag van Moeder Priorin had de 

feestelijke gebeurtenis plaats en om kwart over 4 werd de ‘eerste’ steen, die intusschen de 
‘laatste’ geworden was, door Moeder Priorin geplaatst in tegenwoordigheid der Communi-

teit, Novicen en werklieden. Rector Th.M.P. Bekkers sprake eerst een toepasselijk woord, 

wijdde daarna den steen en alsdan werd een dichtgesoldeerden looden bus, inhoudende de 

oorkonde, een medaille van de H. Maagd en een reliquie van den H. Jozef in die opening van 

den muur gelegd, die vervolgens door Moeder Priorin werd afgesloten met den gedenksteen. 

Tot slot hield de aannemer Niersman een kleine toespraak, waarna de werklieden onthaald 

werden op krentenbroodjes met chocolade en sigaren.  

IJverig werden daarna de werkzaamheden voortgezet en den 18n October was het gebouw 

onder de kap.  

Het plaatsen der machinerieën nam geruime tijd in beslag, zoodat eerst in de laatste week van 

Januari, hoewel het gebouw nog niet in al zijn onderdeelen geheel was afgewerkt, de was-

scherij van het klooster in de nieuwe inrichting geïnstalleerd kon worden. In de allerlaatste 

dagen van Februari werd er de eerste kinderwasch behandeld. Dat vooral is een groot voor-

deel, dat uit dezen nieuwen bouw voortspruit, daar de inkomsten van het convent daardoor 

aardig vermeerderd worden. Den 1sten Maart had den plechtige inwijding plaats den Rector 

Th. Bekkers.  

Door de ligging van het waschhuis dat gebouwd is voor het oude pad, dat naar de moestuin 

en kerkhof leidde, is een verandering gekomen in den tuinaanleg. Langs den achtergevel van 

het waschhuis loopt een voetpad, terwijl een nieuwe breed pad voor karren en wagens is ge-

maakt, dat tegenover de voordeur van het klooster tusschen de boschjes doorbreekt en langs 

de bakkerij naar kerkhof en boerderij voert.  

Langs den voorgevel van het gebouw, dat met het front naar den vijver gekeerd is, loopt ook 

een breed pad, waar eveneens met kar en wagen kan gereden worden. Het waschhuis, dat met 

een plat dak is afgedekt bestaat uit twee verdiepingen en sousterrain, welke laatste verbinding 

 
3 Onleesbare afkorting. 
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heeft met het sousterrain van het noviciaat, zoodat de Zusters steeds binnendoor van het 

klooster naar de waschinrichting kunnen gaan.  

In het sousterrain is een machinerieënkelder en kolenkelder; een vertrek is nog ongebruikt 

met het oog op lateren aanleg van centrale verwarming door geheel Bijdorp, waarop de ge-

hele aanleg der gezamenlijke buizen etc. berekend. Een groote ketel moet dan nog geplaatst 

worden, waar nu de steenkolen worden geborgen.  

De benedenverdieping is aldus ingericht; rechts van den ingang de eigenlijke waschgelegen-

heid, waarin waschtrommel en centrifuge, verder twee vaste spoelbakken van beton.  

In het midden tegenover de voordeur de machinekamer, waarin een benzinemeter de machi-

nerieën in beweging brengt, totdat elektriciteit deze kracht zal brengen vervangen.  

Ter linkerzijde van den ingang is de kamer van de behandeling der droge wasch, ruim van 

kasten voorzien; verder is daar de z.g. warme mangel, die later ook elektriciteit in beweging 

zal worden gebracht en voorlopig ook op den benzinemotor loopt. 

Op de bovenverdieping aan weerszijden ruime vertrekken voor het drogen van het goed; in 

het eerste komt een kleine handlift uit, die het natte goed van de daaronder gelegen waschaf-

deeling naar boven brengt. In het andere is een stortkoker, die in het daaronder gelegen lo-

kaal voor de droge wasch uitkomt en waardoor het gedroogde goed naar benden wordt ge-

worpen.  

In het midden, boven de machinekamer, een vertrekje met boiler en drie reservoirs, welke 

laatste vroeger, toen er nog geen waterleiding was, op de zolders van Bijdorp stonden.  

Een handlift in het noviciaat uitkomend in het souterrain, daar waar de verbindingstunnel 

aan het noviciaatsgebouw aansluit, brengt het opgemaakte goed naar de noviciaatszolder, 

vanwaar het gebracht wordt naast den zolder der vestiairia, die voor de wekelijksche uit-

deeling zorgt.  

In den grond tusschen vijver en noviciaat is ten dienst van het waschhuis een nieuwe betonnen 

regenput gemaakt, terwijl de 2 reservoirs, die in ’t parterre bij het pensionaat liggen door een 

buis in verbinding zijn gebracht met het waschhuis, zoodat de Zusters ruim over regenwater 

beschikken kunnen.  

Het gebouw in modernen trant opgetrokken bestaat uit steen in twee verschillende kleuren, is 

voorzien van horizontaal breede ramen. Van binnen is het lichtgroen geverfd en gelakt, een 

geheel, dat getuigt van goeden smaak en pracktischen zin.  

Daar de motor, dien men voorloopig van aannemer Meyer in bruikleen had genomen, niet 

goed bruikbaar bleek te zijn, zoodat het met de behandeling der wasch een echte sukkelpartij 

werd, kocht men in de maand Juli bij de Gebr. de Jong in Den Haag een motor, die met gas, 

benzine en petroleum kon werken. Het eerstgenoemde werd gekozen en de motor derhalve 

aan de gasleiding aangesloten. De prijs van den motor was ƒ 750,-.’ 
 

De bouwaanvraag bij de gemeente Voorschoten geeft aanvullende informatie. De aanvraag is 

namens de Zusters Dominicanessen gedaan door de ontwerper van het gebouw, de architect 

Josephus Cornelius Franciscus (Jos) Margry. Vergunning is verleend op 22 mei 1924. Onder-

deel van de aanvraag is een beschrijving. Het gedeelte over het washuis/ wasserij4 wordt hier 

(nagenoeg) volledig geciteerd: 

‘Beschrijving behoorende bij de Aanvrage voor vergunning tot het bouwen van een Machi-

nale Wasscherij …. voor rekening der Eerw. Zuster Dominicanessen, Huize Bijdorp te Voor-

schoten.  

Wasscherij: De wasscherij bevat op de beg. grond: één waschlokaal, een strijkkamer, een ma-

chinekamer en een dieper gelegen ketelhuis met kolenbergplaats. Op de verdieping bevinden 

zich de droogkamers.  

 
4 De benamingen washuis (kroniek) en wasserij (bouwaanvraag) worden door elkaar gebruikt in de verschillende 

geraadpleegde teksten. 
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De fundeermuren en vloer beg. grond worden uitgevoerd in gew. beton en de opbouw in klin-

kers en hardgrauw in slappe basterd cementpleisters.  

De verdiepingvloer is zamengesteld uit een houten balklaag, aan de onderzijde bestucadoord 

en bevloerd met 0,028 m1 vloerdelen.  

De platbalklaag wordt eveneens aan de onderzijde bestucadoord en bevloerd met 0.022 m1 

delen en voorzien van een houtmastiek dakbedekking met een laagje grind afgedekt. 

Het regenwater wordt gevoerd naar een cementsteenen regenput en de feacaliën naar een 

dito beerput.  

Zwaarte van muurwerk en van balklagen zijn op de teekening ingeschreven.’ 
 

 
Bouwaanvraag voor het washuis/ wasscherij, vergunning 22 mei 1924 (gemeente Voorschoten, bouw-

vergunningen). Het ontwerp is getekend door J. Margry. 

Bij uitvoering is de entreehal gespiegeld uitgevoerd. Het trappenhuis werd daarmee verplaatst van de 

linker- naar de rechterzijde. Als gevolg hiervan kreeg ook de bijbehorende risaliet in de achtergevel 

een nieuwe plaats.  
 

 
Hardstenen gedenkplaat voor de eerste-steen-legging van het washuis door zr. Ambrosia, september 

1924. Het is ongebruikelijk dat de datum niet staat vermeld. Deze steen bevindt zich naast de hoofden-

tree van het gebouw, precies op de overgang van het trasraam en opgaande muurwerk.  
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Het washuis is door middel van een diepgelegen ‘onderaardsche gang’ verbonden met het noviciaat. 
Liften zorgen voor verbindingen met de kelder van het noviciaat en het washuis. 

 

In het bouwvergunningenarchief en de kronieken ontbreken verdere gegevens over het was-

huis. Dat wil niet zeggen dat er geen verbouwingen hebben plaatsgevonden. In vermoedelijk 

de jaren zeventig is de was uitbesteed aan een externe firma, die gebruik mocht maken van het 

washuis. Het washuis werd daarmee de huisvesting van een externe firma. Daartoe hebben 

aanpassingen in het gebouw plaatsgevonden, herkenbaar in vernieuwing van veel vensters en 

de interieur-afwerking. 

Intussen staat het gebouw leeg. De ruimten worden nu nog slechts gebruikt voor opslag en in-

cidentele werkzaamheden. Ten tijde van deze verkenning werd de hal op de begane grond ge-

bruikt voor het maken van ‘kerststukjes’.  
  



Voorschoten, Huize Bijdorp (Veurseweg 3)  bouwhistorische verkenning (2020) 
 

- 10 - 
 

4.2. Beschrijving exterieur 
Het washuis heeft een ‘blokvormige’ bouwmassa op een rechthoekige plattegrond, bestaande 

uit een kelder, twee bouwlagen en een ruim overstekend plat dak. De positie van het trappen-

huis is aan de achterzijde herkenbaar als een bescheiden risaliet, asymmetrisch in de gevel op-

genomen. Manifest aanwezig is een hoge schoorsteen, globaal midden in het gebouw.  

 

De kelder is uitgevoerd in gewapend beton, alles in het werk gestort. Het betonwerk van de 

kelder is doorgezet als plint voor de gevels, daar aan de buitenzijde afgedekt door een hoge 

plint van paarse klinkers in verticaal verband. De verdere opbouw van de gevels bestaat uit 

volwandig metselwerk in grauwe baksteen (hardgrauwsteen), onderbroken door banden, ka-

ders en alternerende lagen van paarse baksteen. Het metselwerk van de zuidelijke gevel is af-

gesmeerd met cementpleisterwerk, vermoedelijk als secondaire toevoeging. De banden van 

paarsrode steen zijn als schoon werk behouden. 

  

 
Fragment uit de bouwaanvraag voor de wasscherij, vergunning 22 mei 1924 (gemeente Voorschoten, 

bouwvergunningen). Afgebeeld zijn de voorgevel (links) en achtergevel (rechts). De gewijzigde uitvoe-

ring resulteerde in een verschuiving van de risaliet van het trappenhuis.  
 

Alle vier de gevels van het gebouw hebben eenzelfde opbouw. De basis bestaat uit een plint 

van verticaal gemetselde baksteen in halfsteensverband. De hoeken zijn daarvan afwijkend, in 

horizontaal halfsteensverband uitgevoerd. Als genoemd is dit een klamp op de betonnen plint 

van het gebouw. Daarboven zijn de gevels uitgevoerd in grauwe baksteen, gemetseld in kruis-

verband. Anderhalf- en tweesteens banden van paarsrode baksteen, schuingeplaatste raamdor-

pelstenen, rollagen boven de vensters en een zone in het trappenhuis vormen accenten in de 

gevel. De hoofdentree in de voorgevel wordt omlijst door een band van paarsrode baksteen. 

Het bovenste deel van de eerste verdieping heeft een afwisseling van lagen van grauwe bak-

steen en uitkragende paarsrode baksteen (alternering). Een kleurverschil in voegwerk ver-

sterkt het verschil in beide soorten baksteen. Het metselwerk is afgewerkt met gesneden voe-

gen. De gevels worden afgedekt door een overstek van het platte dak.  

 

De beide langsgevels hebben op begane grond en eerste verdieping houten vensters, oorspron-

kelijk voorzien van ramen met een liggende roedenverdeling. Op de begane grond zijn deze 

ramen vernieuwd, op de eerste verdieping zijn ze nog origineel. De laaggeplaatste ventilatie-

openingen voor de droogruimten op de eerste verdieping zijn dichtgezet. In de voorgevel be-

vindt zich een entree, voorzien van (vernieuwde) deurstel, zij- en bovenlichten. De roedenver-

deling is verwijderd. De asymmetrisch geplaatste risaliet in de achtergevel heeft verticale ven-

steropeningen, voorzien van stalen ramen. Onder het eerste bordes van de trap bevindt zich 

een toilet, voorzien van twee kleine venstertjes. De kelderlichten zijn opgenomen in wolfskui-

len.  

De beide kopgevels zijn blind. Ze hebben dezelfde geleding als de beide langsgevels. Bij de 

zuidgevel zijn de gevelvlakken in hardgrauwe baksteen in schuin metselwerk uitgevoerd, zo-

als de langsgevels. In de noordgevel zijn deze vlakken gepleisterd.  
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De oostelijke langsgevel van het washuis met de hoofdentree, gezien over de vijver. Onder de vensters 

op de eerste verdieping bevinden zich droogluiken. De ruimten waren in gebruik als ‘droogzolders’. 
De gevels van het washuis zijn uitgevoerd in bruine baksteen, de plint, kaders, banden en lijsten in 

paarsrode baksteen. Op de eerste verdieping is een alternering van bruine en paarse baksteen toege-

past.  

 

 
De westelijke langsgevel van het washuis. De risaliet van het trappenhuis is nauwelijks herkenbaar 

door het opschot.  
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Links: overhoeks overzicht van het washuis met de oostelijke langsgevel en noordelijke kopgevel. 

Rechts: de zuidelijke kopgevel van het washuis. Deze gevel heeft een gepleisterde afwerking, slechts 

onderbroken door een plint en banden van rode baksteen. 

 

 
Detail van de oostelijke langsgevel. De gevel is gedecoreerd met banden en lijsten van paarsrode bak-

steen, voorzien van blauwgrijs voegwerk. 

 

4.3. Beschrijving interieur 
Het gebouw is slechts voor ongeveer 2/3 van de oppervlakte onderkelderd. Het ontbrekende 

deel is vermoedelijk alleen een leiding- of kruipruimte. De kelder heeft een verdeling in een 

hal met trappenhuis, geflankeerd door twee keer twee ruimten. De vloeren, wanden en pla-

fonds zijn uitgevoerd in gewapend beton. De vloeren zijn deels betegeld en deels gecemen-

teerd, afhankelijk van de functie. De wanden en plafonds zijn voorzien van pleisterwerk met 

een gekalkwitte beschildering.  

Een licht gebogen betonnen keldergang verbindt deze kelder met het noviciaat. Deze gang ligt 

veel dieper dan de kelders van het noviciaat, waarbij de verbinding bestaat uit een (betonnen) 

trap en een handlift (voor de was).   
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Fragment uit de bouwaanvraag voor de wasscherij, vergunning 22 mei 1924 (gemeente Voorschoten, 

bouwvergunningen). Afgebeeld zijn de kelder (linksonder), begane grond (linksboven) en eerste ver-

dieping (rechtsboven). Rechtsonder is de balklaag van begane grond herkenbaar. Deze tekening stemt 

niet geheel overeen met de uitvoering, het middengedeelte met de trap is bij uitvoering gespiegeld.  
 

   
Links: de ‘onderaardse gang’ tussen de kelders van het noviciaat en het washuis, geheel uitgevoerd in 
gewapend beton (1924). 

Rechts: een van de kelderruimten van het washuis met doorzicht op de ‘onderaardse gang’. Rechts is 

een origineel kelderlicht zichtbaar.  

 

  
Links: een van de kelderruimten van het washuis (dezelfde ruimte als de voorgaande afbeelding) met 

doorzicht naar de betonnen keldertrap. Tegen de linkerwand staat de handlift voor de was. 

Rechts: een van de andere kelderruimten van het washuis. Het kelderlicht (in de westelijke langsgevel) 

is dichtgezet.  
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Links: de pompinstallatie in de kelderhal van het washuis. 

Midden: de trap tussen begane grond en eerste verdieping, gezien vanuit de hal op de begane grond. 

Rechts: de tegelvloer in de hal van de begane grond. 
 

  
Links: de zuidelijke ruimte op de begane grond van het washuis. De interieur-afwerking is grotendeels 

vernieuwd, afgezien van de kast rechts op de foto. 

Rechts: de noordelijke ruimte op de begane grond van het washuis. 

 

De begane grond is verdeeld in een middenhal met trappenhuis en zijruimte, geflankeerd door 

een waschlokaal (links/ zuidzijde) en een mangel- en strijkkamer (rechts/ noordzijde). De hal 

en aansluitende dwarsgang naar het toilet onder het trapbordes hebben een originele tegel-

vloer. In deze dwarsgang bevindt zich ook de toegang tot de keldertrap. Het trappenhuis heeft 

een houten trap, bestaande uit rechte steken, één tussenbordes, sierlijke trappalen en leuningen 

met vlakke balusters en een geprofileerde handlijst. De beide flankerende ruimten hebben een 

nieuwe inrichting gekregen, waaronder vloertegels, lambriseringen en systeemplafonds. De 

wanden zijn gepleisterd. Alleen de handlift en het rookkanaal zijn origineel.  

 

Ook de eerste verdieping is verdeeld in een hal met zijkamer en trappenhuis, geflankeerd door 

twee droogruimten. De toegangen tot de droogruimten bestaan uit brede deuropeningen, voor-

zien van schuif-paneeldeuren met bovenlichten met gekleurd gehamerd glas. De interieur-af-

werking bestaat uit houten vloeren, gepleisterde wanden en stucplafonds met plintlijsten. De 

dragers van de stucplafonds bestaat uit rachels en riet. Herkenbaar zijn een liftkoker met een 

handliftmachine (1924) en een rookkanaal. Opmerkelijk zijn de restanten van gasverlichting 

en gasleidingen. De ventilatieopeningen in de droogruimten zijn dichtgezet.  
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Links: de noordelijke droogruimte op de eerste verdieping van het washuis. Naast de brede doorgang 

met schuifdeuren is een handlift herkenbaar. 

Rechts: de zuidelijke droogruimte op de eerste verdieping. 

 

  
Links: het bedieningswiel van de handlift in het washuis (eerste verdieping). 

Rechts: een restant van de gaslamp in de zuidelijke droogruimte op de eerste verdieping. 

 

4.4. Gemeentelijk monument 
Het washuis/ wasserij is als onderdeel van het complex Huize Bijdorp sinds 15 oktober 2019 

beschermd als gemeentelijk monument onder nummer Z23337.5 Het beschermde complex be-

staat uit het hoofdgebouw (1), wagenschuur met kas en oranjerie (2), moestuin met schuur en 

tuinmuren (3), wasserij (4), wagenschuur (5), stal (6), park- en groenaanleg met tuinbeelden 

en begraafplaats (7).  

 

De omschrijving van de washuis/ wasserij is hieronder volledig opgenomen:  
“Inleiding 

Er is geen bouwdossier van de wasserij maar op basis van stilistische kenmerken (Haagse 

School) kan deze worden gedateerd op de interbellumperiode. Deze datering komt overeen met 

de eerste steenlegging van september 1924. 

 

Stedenbouwkundige aspecten 

De nabij de waterkom gesitueerde wasserij is geheel vrijstaand en (haaks) geplaatst tussen de 

vleugel van het noviciaat en de kas/oranjerie. 

 

Architectonische beschrijving 

De wasserij is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond, twee bouwlagen onder een plat 

dak met overstek, de voorgevel op het zuidoosten. De meest opvallende karakteristiek is de 

kloeke, vierkante, ingesneden schoorsteen. De horizontale indeling is helder van opzet, 

 
5 https://www.voorschoten.nl/inwoners-voorschoten/beleid-cultureel-erfgoed_41343/ 
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geaccentueerd door kantsteens gemetselde, donkere, omlopende banden en tweekleurig metsel-

werk. De eerste omlopende band is boven het basement waarbij de onderdorpels zijn uitgemet-

seld. De band loopt om de entreepartij en gaat over in de strek hierboven. Boven de flankerende 

vensters zijn dezelfde strekken, maar los van de omlopende band. Waar de band bij de entree 

onderbroken wordt zijn hardstenen blokken. De hoofdindeling van de liggende vensters en de 

entree is in achten. In een soort mezzanino zijn in het gevelvlak van de begane grond boven de 

vensters twee kleinere vensters geplaatst (nu dichtgezet). Direct hierboven is de tweede (don-

ker)rood bakstenen band met daarboven een vlak om en om uitgemetselde, decoratieve metsel-

lagen . De lage, liggende vensters met ladderroeden zijn eveneens achtdelig en voorzien van een 

uitgemetselde dorpel. De derde band is boven deze vensters onder de dakrand. De achtergevel 

is vergelijkbaar van opzet, aar niet symmetrisch (de rechter zijde enigszins afwijkend, in twee 

vensters) en de centrale as als middenrisaliet - vermoedelijk van het trappenhuis - uitgemetseld. 

De indeling van het interieur is gaaf bewaard gebleven. 

Bijzonder zijn de twee ingegraven kanonslopen, op ongeveer een halve meter van de hoeken, 

half decoratief, half ter bescherming van het metselwerk. Een soortgelijke kanonsloop is inge-

graven op de hoek van de stenen brug van het Oude Hof te Bergen (N.H.) . 

 

Waardestelling 

De wasserij aan de Veurseweg 3 is vanwege stedenbouwkundige, landschappelijke, architec-

tuurhistorische, cultuurhistorische en ensemblewaarde voor de gemeente Voorschoten van alge-

meen belang als onderdeel van de voormalige buitenplaats Bijdorp: 

• Als herinnering aan de ontwikkeling van Voorschoten in het algemeen en de ontwikkeling 

van buitenplaatsen in Voorschoten in het bijzonder; 

• Als ensemble onderdeel, in samenhang met de overige onderdelen van het voormalig 

landgoed, specifiek in relatie tot het tot klooster verbouwde landhuis; 

• Vanwege de bijzondere typologie en de bijzondere architectonische vormgeving uit de 

Interbellumperiode met kenmerken van de Nieuwe Haagse Schoolstijl.” 

 

4.5. Tuinhistorisch onderzoek 
In 2020 heeft een tuinhistorisch onderzoek plaatsgevonden. In het rapport wordt de inpassing 

van de wasserij op het landgoed als indifferent beoordeeld, vooral door de aanpassingen ten 

behoeve van het parkeren:  
‘De ruimtelijke structuren rondom de wasserij zijn verstoord en beoordelen we tuinhistorisch 

als indifferent.’6  

 

4.6. Waardestelling 
Het washuis/ wasserij is in zijn geheel beschermd als gemeentelijk monument. Dat betekent 

niet dat alle aspecten en onderdelen van het gebouw automatisch dezelfde cultuurhistorische 

betekenis hebben. Daarom heeft een ‘interne waardestelling’ plaatsgevonden, een classificatie 
van waarden op basis van de afleesbaarheid van het ‘verhaal van dit specifieke gebouw’. Vol-

gens de methode uit de ‘Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek’ uit 20097 vindt daarvoor een 

kwalificatie plaats in:  

- Hoge monumentwaarden: deze onderdelen/ aspecten zijn van cruciaal belang voor de 

structuur en/of betekenis van het object (‘afleesbaarheid van het verhaal van het ge-
bouw’).  

- Positieve monumentwaarden: deze onderdelen/ aspecten zijn van belang voor de struc-

tuur en/of betekenis van het object.  

- Indifferente monumentwaarden: deze onderdelen/ aspecten zijn van relatief weinig of 

geen belang voor de structuur en/of betekenis van het object.  

 
6 Land ID, Waardestelling Huize Bijdorp, Arnhem 2020.  
7 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Stichting bouwhistorie Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeen-

ten, Atelier Rijksbouwmeester en Rijksgebouwendienst, Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek, Den Haag 2009. 
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Het washuis/ wasserij is een bedrijfsgebouw in het kloostercomplex, gelegen aan het voorter-

rein bij de hoofdentree. Deze situering vroeg om een representatieve architectuur. De bekende 

architect J. Margry heeft gekozen voor een uitvoering in de stijl van de Nieuwe Haagse 

School, waarin kenmerken van de Amsterdamse School en Nieuwe Zakelijkheid zijn ver-

mengd. Belangrijke kenmerken zijn de blokvormige bouwmassa met overstekend plat dak, de 

horizontale belijningen in de gevels, de baksteendecoraties van paarsrode baksteen in metsel-

werk van grauwe baksteen en vensters met liggende verdeling. Daarmee onderscheidt het ge-

bouw zich sterk van het klooster in eclectische stijl (neogotiek/neoromaans). Het markeert 

daarmee ook een nieuw elan, een nieuwe periode. Deze architectonische aspecten hebben 

hoge monumentwaarden. 

De hoge schoorsteen geeft het gebouw een belangrijk accent, maar is tevens een herinnering 

aan de oorspronkelijke bedrijfsmatige functie (washuis/ wasserij).   

Het gebouw is nagenoeg geheel gaaf, afgezien van de vernieuwing van enkele vensters. Daar-

mee is de horizontale belijning verminderd. Deze vernieuwde vensters en gewijzigde entree 

hebben indifferente monumentwaarden.  

 

De indeling is sober en eenvoudig, daarmee wel een representant van de oorspronkelijke func-

ties. Aan de driedeling op de begane grond en eerste verdieping zijn hoge monumentwaarden 

toegekend, omdat deze samenhangt met de functionele hoofdopzet en de representatieve inte-

rieur-afwerking van de entreehal en de trap.  

Op kelderniveau moet ook de ‘onderaardsche keldergang’ tussen de kelders van het noviciaat 

en de wasserij genoemd worden, een voorziening die bijdraagt aan de gescheiden verkeerstro-

men van profesten en novicen in het complex. De handliften horen bij dit systeem. Daarom 

worden aan de keldergang en de liften hoge monumentwaarden toegekend. 

  

De interieur-afwerking op de begane grond heeft indifferente monumentwaarden, vanwege de 

moderniseringen in de late 20ste eeuw. Alleen de entreehal met het trappenhuis hebben nog 

hun oorspronkelijke karakter, inclusief de tegelvloeren en de sierlijke houten trap naar de eer-

ste verdieping. Deze elementen hebben hoge monumentwaarden. De aanlanding van de trap 

op de eerste verdieping heeft een veel soberder karakter en een zeer sobere ruimtelijke inpas-

sing, hetgeen daar slechts positieve monumentwaarden vertegenwoordigt. 

  

Op de eerste verdieping is de oude afwerking nagenoeg oorspronkelijk, namelijk een eenvou-

dige gepleisterde wandafwerking, stucplafonds (op riet) en deurkozijnen met bovenlicht-

schuifdeuren. Deze hebben positieve monumentwaarden. Als bijzonderheid moet hier nog wel 

de gaslamp op de eerste verdieping worden genoemd, een restant van het oorspronkelijke ver-

lichtingssysteem uit 1924. De lamp is zelfs nooit geëlektrificeerd. Deze heeft hoge monu-

mentwaarden. 

 

De beide ingegraven gietijzeren kanonslopen hebben hoge monumentwaarden, vanwege de 

ouderdom (tenminste 17de eeuw) en het aloude gebruik als schamppalen (tenminste vanaf 

circa 1700). Ze staan reeds als schamppalen bij de poort aan de Veurseweg afgebeeld op de 

vogelvluchtplattegrond van Huize Bijdorp uit circa 1700.  

In 1923 is de poort verplaatst, waarna de kanonslopen zijn herplaatst bij het washuis. Ze heb-

ben geen relatie met dat gebouw.   
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Waardestellingsrepresentatietekening van de kelder, begane grond en eerste verdieping van het was-

huis/ wasserij op het landgoed van Huize Bijdorp, ingetekend op de samengevoegde veldschetsen (niet 

op schaal). Deze tekening is onlosmakelijk onderdeel van de bouwhistorische verkenning (2020) en 

kan niet zelfstandig gebruikt worden. 

De kruizen markeren de plafonds. Nummer 1 verwijst naar de trap, nummer 2 naar de tegelvloer in de 

hal op de begane grond, nummer 3 naar de gaslamp, nummer 4 naar de handlift en nummer 5 naar de 

pompinstallatie. 

1 

2 

1 

Eerste verdieping 

Begane grond  

Kelder  

NOORD 
3 

4 

4 

4 

5 

kanonsloop  

kanonsloop  
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5. Voormalige bakkerij/ oranjerie 
 

5.1. Bouwgeschiedenis 

De bouwgeschiedenis van het bijgebouw ten zuiden van het landhuis is onduidelijk. Op de 

oudst bekende afbeelding van het landgoed en landhuis Bijdorp uit circa 1700 staat op deze 

locatie een langgerekt gebouw met een schilddak getekend. Vermoedelijk is dat een (17de-

eeuws?) stal- en koetshuis. In de OAT (oorspronkelijk aanwijzende tafels) bij de kadastrale 

minuut van circa 1830 staat als functie alleen ‘stal’ vermeld. Het moet gesloopt zijn bij de 

bouw van het entreegebouw en noviciaat van ‘Huize Bijdorp’ in 1889.  

 

  
Links: uitsnede uit de vogelvluchttekening van het landgoed Bijdorp te Voorschoten omstreeks 1700 

(Universiteit Leiden, nr. UBLCKA_COLLBN_Port_13_N_67). Midden boven is het familiewapen van 

Jan de Bije te zien. 

Rechts: uitsnede uit de voornoemde vogelvluchttekening uit omstreeks 1700. Rechts van het landhuis 

is een bijgebouw onder een schilddak herkenbaar, vermoedelijk een stal- en koetshuis. Schuin daar-

naast staat een houten schuurtje.   

 

 
Uitsnede uit de kadastrale minuut uit circa 1830 (RCE beeldbank, nr. MIN08219B01). Op deze kaart 

staat naast de vermoedelijk 17de-eeuwse stal (A) een langgerekt gebouw (B) getekend. Op de OAT 

staat dat langgerekte gebouw aangeduid als een ‘huis’.  

A 

B

A 
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De voormalige bakkerij, het bakstenen gebouw met het schilddak midden op de foto. Links daarvan 

staat een garagegebouw uit de jaren zestig van de 20ste eeuw, dat een veel oudere houten schuur ver-

vangt. Rechts staat een oranjerie, die op basis van de gedenksteen in de plint in 1869 kan worden ge-

dateerd.  

 

  
Links: de oranjerie uit 1869, gericht op het zuidoosten. 

Rechts: in de plint van de (zuid)oostgevel van de oranjerie bevindt zich een gedenksteen met de tekst: 

‘de eerste steen gelegd/ door/ leo. j.l.j. farensbach/ oud vijf jaren/ 18 23/8 69.’ 
 

Op de kadastrale minuut uit circa 1830 staat op de plaats van de huidige bakkerij/ oranjerie 

een langgerekt gebouw ingetekend, dat op de OAT (oorspronkelijk aanwijzende tafels) staat 

vermeld als ‘huis en erf’. Het moet dus gebouwd zijn tussen 1700 en 1830. In het tweede of 
derde kwart van de 19de eeuw – echter vóór 1869 – moet dit huis zijn ingekort/ vernieuwd tot 

het huidige, bijna vierkante eenlaags gebouw met een schilddak. Tegen de westgevel stond 

vermoedelijk een schuur onder een lessenaardak.  

Het gebouw lijkt (deels) uit hergebruikt materiaal te zijn opgebouwd. Voor de kapconstructie 

zijn onderdelen uit het oude gebouw hergebruikt, maar wel in een nieuwe samenstelling. Ook 

de balklagen boven de begane grond kunnen (deels) uit hergebruikt materiaal bestaan. De 

functie van bakkerij wordt bevestigd door de forse en stevig doorrookte schoorsteen. In 1869 



Voorschoten, Huize Bijdorp (Veurseweg 3)  bouwhistorische verkenning (2020) 
 

- 21 - 
 

volgde de toevoeging van een oranjerie tegen de oostelijke gevel van de bakkerij, gedateerd 

door de gedenkplaat in de zuidoostgevel. Het nieuwe gebouw staat voor het eerst in zijn hui-

dige vorm bij het kadaster geregistreerd in 1889.  

 

 
Hulpkaart Voorschoten sectie B archiefnr. 169 opgemaakt april 1889 (kadaster). Ingetekend staan het 

nieuwgebouwde noviciaat/ entreegebouw, het keukengebouw en tweede deel van het pensionaat. Het 

vermoedelijk 17de-eeuwse stalgebouw (perceel nr 529) is verdwenen en de voormalige bakkerij met 

oranjerie heeft zijn huidige vorm gekregen. Het nieuwe perceelsnummer (2273) wijst op de registratie 

van een wijziging. In potlood staat de contour van het oude gebouw nog ingetekend.  

 

   
Links: uitsnede uit een luchtfoto van het complex ‘Huize Bijdorp’, ansicht uit circa 1931 (gemeentear-

chief Voorschoten-Wassenaar, beeldbank nr. VS03340). Het complex bestaat uit de bakkerij, oranjerie 

en een schuur onder een lessenaardak. Op deze foto ontbreekt nog de aanbouw tegen de noordelijke 

gevel (links). 

Rechts: de noordelijke gevel van het complex van de voormalige bakkerij. Het moet in de jaren dertig 

van de 20ste eeuw  – gelet op de hiervoor afgebeelde luchtfoto in elk geval na 1931 – uitgebreid zijn 

met een smalle aanbouw onder een lessenaardak, geplaatst tegen de noordelijke gevel. De schuur te-

gen de westelijke zijgevel is in de jaren zestig vervangen door garages.  

 

In de jaren dertig heeft een kleine uitbreiding aan de noordzijde plaatsgevonden, voorzien van 

een aangekapt lessenaardak. Tegen de westgevel stond een schuur, die bij de bouw van de 

noviciaat 

pensionaat 

keuken 
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garages in 1961 grotendeels vernieuwd is. Een nieuwe schuur moet korte tijd later aan de ach-

terzijde zijn toegevoegd als aanbouw achter de garages.  

 

 
Bouwaanvraag voor de garages, vergunning 12 december 1961 (gemeente Voorschoten, bouwvergun-

ningen). De bestaande schuur is vernieuwd, zo blijkt uit de tekening van de ‘platbalklaag’.  
 

In de jaren zestig was het gebouw nog in gebruik als bakkerij, zo blijkt uit de aanvraag voor 

de bouw van garages in 1961. Nadien moet hij zijn herbestemd tot een schuur bij de moestuin. 

Alle deuren en ramen zijn vervangen, nagenoeg geheel binnen de bestaande openingen. Wel 

zijn de onderdorpels aangepast. 

In 1996 heeft een restauratie van de oranjerie plaatsgevonden, waarbij delen van de construc-

tie zijn vernieuwd. Vermoedelijk in dezelfde periode heeft een renovatie van de kap van de 

voormalige bakkerij plaatsgevonden. Er zijn hulpconstructies in de kap toegevoegd, terwijl 

delen van de draagstructuur zijn vervangen.  
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De oranjerie na restauratie in 1996 (huisarchief, ongenummerd).  

 

  
Links: de zuidelijke gevel van de voormalige bakkerij. Rechts ervan is de oranjerie te herkennen.  

Rechts: de noordelijke gevel van de voormalige bakkerij, voorzien van een eenlaags aanbouw onder 

een lessenaardak (jaren ’30). Rechts op de voorgrond zijn de garages herkenbaar (1961).  

 

5.2. Beschrijving 
Het complex bestaat uit drie delen, namelijk de voormalige bakkerij, de oranjerie en de gara-

ges. De garages zijn geen onderdeel van het onderzoek.  

 

De voormalige bakkerij is een rechthoekig eenlaags gebouw met een schilddak, voorzien van 

een ondiepe aanbouw tegen de noordzijde onder een aangekapt lessenaardak. De nok van het 

schilddak wordt doorsneden door een schoorsteen. De buitenmuren zijn opgetrokken uit hand-

vormbaksteen, gemetseld in een kruisverband.8 Op basis van het baksteenformaat en metsel-

verband is een datering in de 19de eeuw goed mogelijk. Zeker is het gebouw jonger dan circa 

 
8 Het baksteenformaat bedraagt 17½-19 x 8-9 x 3½-4 cm, de tienlagenmaat 46-47 cm.  
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1830 (weergave op de eerste kadastrale minuut) en ouder dan 1869 (aanbouw van de oranje-

rie). De noordelijke aanbouw is uitgevoerd in machinale baksteen.  

 

Het gebouw is aan twee zijden ingebouwd en aan de noordzijde uitgebouwd, zodat van de 

voormalige bakkerij alleen de zuidelijke gevel herkenbaar is. Dit is een eenlaags gevel, voor-

zien van vijf openingen met halfsteens rollagen: drie deurkozijnen met opgeklampte deuren 

en twee vierruitsramen. Deze zijn alle vernieuwd (ca 1970). De noordelijke aanbouw heeft 

een eenlaags langsgevel, gemetseld in machinale baksteen. Hij is voorzien van één deurkozijn 

met een opgeklampte deur en bovenlicht en drie vensters. Deze vensters zijn gedeeld door 

kalven, waaronder en -boven tweeruitsramen.  

 

 
Veldschets van de begane grond.  

 

De begane grond van de voormalige bakkerij is kwartiersgedeeld in vier ruimten. De aanbouw 

aan de noordzijde is niet als aparte ruimte herkenbaar. Eén van de ruimten is ingericht als 

koelcel, waartoe wanden en plafond zijn bekleed met isolerende voorzetwanden. Opmerkelijk 

is dat alle ruimten een verschillende balklaag bezitten. 

De twee zuidelijke ruimten hebben een enkelvoudige balklaag, respectievelijk verdeeld in vier 

en vijf balkvakken. De maatvoering van de balken in die balklagen verschilt aanzienlijk. In de 

zuidwestelijke ruimte (nummer 1) bedraagt de maatvoering 25 x 9-10 cm, in de zuidoostelijke 

ruimte (nummer 2) circa 18 x 14 cm. Deze verschillen kunnen te maken hebben met herge-

bruik van balken. De toepassing van strijkbalken – deels op de muur – getuigen van originele 

tussenwanden. De noordwestelijke ruimte (nummer 3) heeft een enkelvoudige balklaag in vijf 

balkvakken (balken van 17 x 12 cm), die doorloopt in de twee balkvakken van de aanbouw 

(balken van 18 x 8 cm).  

1 2 

3 4 

NOORD 
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De wanden zijn gepleisterd, de vloeren bestraat met baksteen en/of aangesmeerd met cement. 

Er zijn geen interieur-onderdelen, afgezien van de wasbakken en het aanrecht in de noordwes-

telijke ruimte. Eén doorgang bevat een spiegelklampdeur (19de eeuw?). De andere deuren zijn 

vernieuwd. Er is geen schouw zichtbaar, wel de bijbehorende schoorsteenkanaal op de zolder. 

Deze is gesloopt of weggewerkt in de koelcel (nummer 4).  

 

  
Links: de balklaag in de zuidwestelijke ruimte op de begane grond van de voormalige bakkerij (num-

mer 1 op de plattegrond).  

Rechts: de balklaag in de zuidoostelijke ruimte (nummer 2).  
 

   
Links: overzicht van de noordwestelijke ruimte op de begane grond van de voormalige bakkerij (num-

mer 3). De aanbouw aan de noordzijde vormt een geheel met het oorspronkelijk gebouw, alleen her-

kenbaar aan de afwijkingen in de balklaag.  

Rechts: de balklaag in de noordwestelijke ruimte op de begane grond. Links zijn de slankere balken 

van de noordelijke aanbouw uit de jaren dertig herkenbaar.  

 

De zolder wordt in tweeën gedeeld door een bakstenen tussenmuur, waartegen ook het brede 

rookkanaal staat met een uitmonding in een nokschoorsteen. Het rookkanaal bevat een rook-

luik. Inwendig valt te zien dat de schouw-schoorsteen intensief gebruikt is. Naast het rookka-

naal bevindt zich in de muur een deurkozijn met een spiegelklampdeur, vermoedelijk uit de 

18de eeuw maar wel aangepast voor herplaatsing.  

Beide delen van de kap hebben elk één spant, samengesteld uit hergebruikte grenenhouten on-

derdelen van een oudere constructie. De zoldergebinten van die spanten bestaan uit onderde-

len van verschillende schaargebinten. Duidelijk valt te zien dat de pengatverbindingen uit el-

kaar zijn gehaald (beschadigingen langs de randen). De nummering per zoldergebint is incom-

pleet en niet coherent (IIII, V en I). De nokgebinten lijken wel uit één stuk te zijn. Dit zijn ge-

nagelde A-gebinten met spijkerplaten in de nok. Deze zijn overigens eenvoudig in hun geheel 

te herplaatsen.  

Bij herplaatsing van de spanten zijn gordingen op klossen gebruikt in plaats van de oorspron-

kelijke flieringen/ wurmten. Ook dat getuigt van de herplaatsing. Bij herstelwerkzaamheden 
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omstreeks 1996 is aan de zuidzijde een halfspant toegevoegd, aan de noordzijde een onder-

steuning van de hoekkeper. Verder zijn extra gordingen toegevoegd, delen van de oude con-

structie vernieuwd en grote delen van het verticale beschot vernieuwd. De oude gedeelten van 

het dakbeschot bestaan uit verspringende verticale delen.  

 

  
Links: overzicht van het zuidelijke spant van de voormalige bakkerij, bestaande uit een zolder- en nok-

gebint (A-gebint). Het zoldergebint is samengesteld uit onderdelen van verschillende oudere spanten.  

Rechts: het nokgebint (A-gebint) van het zuidelijke spant, voorzien van een spijkerplaat in de nok. Dit 

gebint is als geheel herplaatst. De gordingen zijn op klossen bevestigd. Herkenbaar zijn verder vele 

vernieuwingen en aanvullingen.  

 

  
Links: een spantbeen van het zoldergebint van het zuidelijke spant in de voormalige bakkerij. Spant-

been, dekbalk en korbeel horen weliswaar bij elkaar (telmerk IIII), maar zijn in deze setting wel her-

gebruikt. De dekbalk is bij herplaatsing/ hergebruik verlengd (1), de gordingen zijn bevestigd op klos-

sen (2). De vernieuwingen uit circa 1996 tekenen zich af door de lichtere kleur van het hout.  

Rechts: een spantbeen van het zoldergebint van het noordelijke spant. Dit is samengesteld uit onder-

delen uit verschillende spanten. Ook hier zijn de gordingen bij herplaatsing/ hergebruik geplaatst op 

klossen (2).  

1 

2 2 



Voorschoten, Huize Bijdorp (Veurseweg 3)  bouwhistorische verkenning (2020) 
 

- 27 - 
 

  
Links: detail van het zuidelijke spant in de kap van de voormalige bakkerij. De constructie is herge-

bruikt, maar deze onderdelen hoorden in hun oorspronkelijke setting al bij elkaar. Daarvan getuigen 

de kraslijnen en merken.  

Rechts: detail van het noordelijke spant. Deze onderdelen van de constructie komen vermoedelijk uit 

verschillende spanten.  

 

 
De oranjerie (1869).  

 

De oranjerie uit 1869 is een eenlaags gebouw uit twee delen, elk met een lessenaardak: een 

werkruimte aan de westzijde en een kas met (gedeeltelijk) glazen wanden en glazen dak aan 

de oostzijde. Het muurwerk, de plint en hoekpenant van de kas zijn opgetrokken uit hand-

vormbaksteen in kruisverband. Ze worden beëindigd door rollagen. De grote poort in de zuid-

gevel heeft een anderhalfsteens ontlastingsboog in gele baksteen. De deuren zijn vernieuwd. 

De noordelijk gevel is blind.  

Boven de lage bakstenen plinten met hardstenen vensterbanken bestaan de glazen buitenwan-

den uit een sierlijk gedetailleerd gietijzeren stijl- en regelwerk met gietijzeren roedenramen. 

De lage (zuid)oostelijke gevel heeft een oorspronkelijke gietijzeren goot, samengesteld uit ge-

prefabriceerde delen. In de bakstenen plint bevindt zich een gedenksteen voor de ‘eerste-

steen-legging’ in 1869. Het lessenaardak van de kas heeft verticale roeden, waartussen 

schubsgewijs gelegde glasplaten (vernieuwd 1996).  
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Links: interieur van de oranjerie, gezien naar de glaswand aan de zuidzijde.  

Rechts: interieur van de oranjerie, gezien naar de gesloten zijgevel aan de noordzijde.  

 

De oranjerie heeft een ongedeelde binnenruimte, waarin alleen een toiletruimte in de hoek is 

afgescheiden. De draagconstructie van het dubbele lessenaardak bestaat uit een viertal slanke 

gietijzeren kolommen op natuurstenen basementen. De aansluiting van de kolommen op de 

basementen bestaan uit ingesnoerde pijlpunten. Op de kolommen liggen schuingeplaatste giet-

ijzeren stijlen van het glasdak en een nokbalk, alle afgeschoord door middel van gekrulde 

krullende smeedijzeren beugels. Op deze gietijzeren stijlen rusten de stalen regels en glasroe-

den voor de verticaal geschubde glasplaten. Onder het glasdak zijn houten kniespanten toege-

voegd (1996), die aan de bovenzijde van de gietijzeren kolommen zijn bevestigd. Ook de 

spanten van het gesloten lessenaardak zijn hieraan bevestigd, door middel van klemmen; 

daarop liggen gordingen en dakplaten (1996).  

De indeling van de kas bestaat uit een langgerekt ovale middenkweekbak, geheel uitgevoerd 

in handvormbaksteen. Een tweede kweekbak bevindt zich aan de voet van de zuidoostgevel.  

 

  
Links: detail van één van de oorspronkelijke, schuingeplaatste gietijzeren stijlen van het glasdak van 

de oranjerie.  

Rechts: detail van het gietijzeren stijl- en regelwerk van de glazen gevel van de oranjerie met aanslui-

ting van de gietijzeren ramen.  
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Links: interieur van de oranjerie met kweekbakken langs de glaswanden en een langgerekte ovale 

middenbak, alle uitgevoerd in handvormbaksteen.  

Rechts: het hardstenen basement van een van de middenkolommen van de oranjerie. De gietijzeren 

kolom sluit op het hardstenen basement aan door middel van een ingesnoerde pijlpunt.  

 

 
De noordgevel van de voormalige bakkerij met aanbouw (jaren ’30) en de garages uit 1961.  
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5.3. Gemeentelijk monument 
De voormalige bakkerij met oranjerie zijn als onderdeel van het complex Huize Bijdorp sinds 

15 oktober 2019 beschermd als gemeentelijk monument onder nummer Z23337.9 Het be-

schermde complex bestaat uit het hoofdgebouw (1), wagenschuur met kas en oranjerie (2), 

moestuin met schuur en tuinmuren (3), wasserij (4), wagenschuur (5), stal (6), park- en groen-

aanleg met tuinbeelden en begraafplaats (7).  

De omschrijving van de voormalige bakkerij en oranjerie (hieronder ten onrechte wagen-

schuur genaamd) is hieronder volledig opgenomen:  

 

“Inleiding 

De te verwarmen oranjerie met glazen kas dateert uit 1869 en is tegen een ouder bouwwerk aan 

gebouwd. Dit bouwwerk is een restant van de huismanswoning van de boerderij van Arij Lang-

keek, circa 1790 gebouwd op Dorpwijk (zuidwestelijk van de stal tot aan de Veurseweg) en in 

1793 door mr. Pieter Changuion bij Bijdorp getrokken. De garage aan de andere kant van dit 

oudere bouwdeel is voor bescherming van ondergeschikt belang. De eerste steen werd gelegd 

door Leornardus Fahrensbach (1864-1904), op vijfjarige leeftijd, zoon van Johannes Francis-

cus Fahrensbach (1826-1875) en Lucia Kervel (1829-1891), 

 

Stedenbouwkundige aspecten 

De wagenschuur met kas en oranjerie is ten zuidwesten van het oorspronkelijke hoofgebouw ge-

situeerd, de gevels parallel aan die van het oude landhuis en georiënteerd op de moestuin. Deze 

setting is in zijn geheel terug te voeren tot de periode van het oude landhuis. Belangrijk element 

daarbij is de moerbei tegen de zuidgevel. Stichtingsteen in het midden van de oostelijke langs-

gevel: 23 mei 1869 Leo Farensbach 

 

Architectonische beschrijving 

De kas met schuurgedeelte bestaat uit twee delen: een gemetseld, rechthoekig eenlaags gebouw 

onder een schilddak en aan de oostzijde een eenlaags bouwwerk onder een zadeldak, waarvan 

de vrije lange zijde, een kopse kant en een dakschild als glazen kas zijn uitgevoerd, de andere 

geveldelen gemetseld en het andere dakschild gesloten. Het in een kruisverband gemetselde 

schuurgedeelte heeft aan de voorgevel drie deur- en twee vensteropeningen. Het gebruik op de 

hoeken van kopklezoren toont aan dat het metselwerk 18de-eeuws is. Het schilddak is gedekt met 

gesmoorde holle pannen (niet oorspronkelijk). Aan de andere zijde is het gebouw ingeklemd tus-

sen andere bouwsels. Binnen is het gebouw sober en nauwelijks afgewerkt. Er is een eenvoudig 

houten balkenplafond zichtbaar. Op de moerbalken zijn restanten van een gelige verflaag zicht-

baar. 

In de gemetselde kopse kant van de kas/oranjerie is een grote (dubbele) deurontsluiting, moge-

lijk om de kuipplanten naar binnen te rijden. 

 

Het metselwerk van deze (halve) kopse kant loopt door als omlopende plint met hoekpenanten 

en hardstenen dorpel, ter ondersteuning van het glazen deel, de eigenlijke kas. In de kas wordt 

de glasconstructie gedragen door sierlijke, gietijzeren kolommetjes, de onderzijde een kegel-

vorm, op natuurstenen poeren. De kas is binnen in verschillende plantvakken verdeeld door ge-

metselde muurtjes. Aan de westzijde zijn in het plafond sleutelstukken met een kraaldeel en cas-

sette aangebracht ter ondersteuning van de door de muur stekende vloerdelen van de zolder-

vloer van het naastgelegen gebouwtje. Er is een verbinding tussen de twee gebouwen opgeno-

men bestaande uit een lage paneeldeur met zware geprofileerde omlijsting. 

 

Waardestelling 

De wagenschuur met kas en oranjerie aan de Veurseweg 3 is vanwege stedenbouwkundige, 

landschappelijke, architectuurhistorische, cultuurhistorische en ensemblewaarde voor de 

 
9 https://www.voorschoten.nl/inwoners-voorschoten/beleid-cultureel-erfgoed_41343/ 
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gemeente Voorschoten van algemeen belang als onderdeel van de voormalige buitenplaats Bij-

dorp: 

• Als herinnering aan de ontwikkeling van Voorschoten in het algemeen en de ontwik-

keling van buitenplaatsen in Voorschoten in het bijzonder; 

• Als ensemble onderdeel, kenmerkend voor de inrichting van buitenplaatsen en land-

goederen, in samenhang met de overige onderdelen van de voormalig buitenplaats, 

specifiek in relatie tot de moestuin, de gebouwen in de moestuin en de moestuinmuur; 

Vanwege de bijzondere typologie en de bijzondere architectonische vormgeving; 

Vanwege het fraaie interieur van de kas/orangerie; 

• Vanwege de gave hoofdvorm en detaillering;  

• Vanwege de ouderdom en de zeldzaamheid.” 

 

5.4. Tuinhistorisch onderzoek 
In 2020 heeft een tuinhistorisch onderzoek plaatsgevonden. In dat onderzoek worden geen uit-

spraken gedaan over de voormalige bakkerij/ oranjerie.10  

 

5.5. Waardestelling 
De voormalige bakkerij/ oranjerie is in zijn geheel beschermd als gemeentelijk monument. 

Dat betekent niet dat alle aspecten en onderdelen van het gebouw automatisch dezelfde cul-

tuurhistorische betekenis hebben. Daarom heeft een ‘interne waardestelling’ plaatsgevonden, 
een classificatie van waarden op basis van de afleesbaarheid van het ‘verhaal van dit speci-
fieke gebouw’. Volgens de methode uit de ‘Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek’ uit 200911 

vindt daarvoor een classificatie plaats in: 

- Hoge monumentwaarden: deze onderdelen/ aspecten zijn van cruciaal belang voor de 

structuur en/of betekenis van het object (‘afleesbaarheid van het verhaal van het ge-
bouw’).  

- Positieve monumentwaarden: deze onderdelen/ aspecten zijn van belang voor de struc-

tuur en/of betekenis van het object.  

- Indifferente monumentwaarden: deze onderdelen/ aspecten zijn van relatief weinig of 

geen belang voor de structuur en/of betekenis van het object.  

Het gebouw heeft hoge monumentwaarden als bijgebouw op het particuliere landgoed ‘Bij-
dorp’, een dienstgebouw (herbestemd tot bakkerij) en een oranjerie. De datering vóór de her-

bestemming tot klooster (1876) is duidelijk herkenbaar in bouwvorm, materiaalgebruik en ar-

chitectuur.  

De voormalige bakkerij heeft hoge monumentwaarden in zijn eenvoudige, eenduidige bouw-

massa, de eenvoudige sobere gevels in handvormbaksteen en de draagconstructie van enkel-

voudige naaldhouten balklagen en een kapconstructie van naaldhouten gebinten. Delen van de 

balklagen en kapconstructie zijn hergebruikt, vermoedelijk afkomstig uit de 18de-eeuwse 

voorganger van het gebouw. Hergebruik van materiaal was op een landgoed zeer gebruikelijk. 

Ook dat aspect vertegenwoordigt hoge monumentwaarden.  

De vensters en deuren zijn vervangen; deze hebben indifferente monumentwaarden. Op de be-

gane grond bevindt zich één originele deuropening met een klampdeur, deze heeft hoge mo-

numentwaarden. Het deurkozijn met de klampdeur op de zolder is hergebruikt, maar ook deze 

heeft desondanks hoge monumentwaarden. Hij dateert vermoedelijk uit de 18de eeuw. De ver-

nieuwde klampdeuren hebben positieve monumentwaarden gekregen.  

 

 
10 Land ID, Waardestelling Huize Bijdorp, Arnhem 2020.  
11 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Stichting bouwhistorie Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeen-

ten, Atelier Rijksbouwmeester en Rijksgebouwendienst, Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek, Den Haag 2009. 
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De oranjerie heeft in zijn bouwmassa, opzet en uitvoering hoge monumentwaarden. De func-

tionele opzet valt af te lezen in de opzet, namelijk een werkruimte en een (glazen) kas. Dit 

wordt onderstreept door de verschillen in bouwmassa, de samenstelling van de kap uit twee 

lessenaardaken en de verschillen in gevelafwerking.  

De constructie van de kas is bijzonder in opzet en uitvoering, zowel voor wat betreft de gietij-

zeren draagconstructie met pijlpuntige kolommen, de krullende korbeelsstrips voor de gordin-

gen en gietijzeren spanten,  het gietijzeren stijl- en regelwerk van de glasgevels als de gietijze-

ren glasramen. Het glazen lessenaardak met schubvormig geplaatste glasplaten is geheel ver-

nieuwd, maar wel naar origineel model. De toegevoegde houten kniespanten hebben indiffe-

rente monumentwaarde, ondanks de zorgvuldige uitvoering van deze versterkingen. Ze gaan 

immers wel ten koste van de rankheid van de kas.  

De constructie van het lessenaardak van de werkruimte is in 1996 geheel vernieuwd in een af-

wijkende vorm en materialisering, hetgeen indifferente monumentwaarden vertegenwoordigt. 

De bakken van handvormbaksteen hebben hoge monumentwaarden vanwege de passende en 

traditionele vormgeving.  

 

De smalle aanbouw aan de noordzijde heeft indifferente monumentwaarden, aangezien deze 

afbreuk doet aan de eenduidige hoofdvorm en -opzet van de voormalige bakkerij.  

 

Ook de aangebouwde garages hebben indifferente monumentwaarden. Ze hebben geen enkele 

samenhang met het gebouw of de terreininrichting. Ze zijn ook in opzet en uitvoering zeer 

eenvoudig en gebruikelijk voor de bouwperiode. 
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Waardestellingsrepresentatietekening van de begane grond van de voormalige bakkerij en oranjerie 

op het landgoed van Huize Bijdorp, ingetekend op een veldschets (niet op schaal). Deze tekening is 

onlosmakelijk onderdeel van de bouwhistorische verkenning (2020) en kan niet zelfstandig gebruikt 

worden. 

De kruizen markeren de balklagen.  
  

NOORD 
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6. Hans-en-Grietje-huis 
 

6.1. Bouwgeschiedenis 

Over dit gebouw met de idyllische, maar wel recente naam ‘Hans-en-Grietje-huis’ zijn zeer 

weinig gegevens beschikbaar. Het staat reeds ingetekend op de kadastrale minuut van circa 

1830. De inschrijving in de OAT (oorspronkelijk aanwijzende tafels) noemt als functie ‘huis’.  
Zeker is dat het Hans-en-Grietje-huis jonger is dan de tuinmuur, waartegen het is gebouwd. 

De buitenzijde van de tuinmuur met regelmatig geplaatste pilasters heeft namelijk een zorg-

vuldig gevoegde buitenafwerking in schoon metselwerk (zie hoofdstuk 7, moestuinmuren). 

De aanbouwen aan de zijde van de moestuin horen daarentegen bij de muur.  

 

 
Uitsnede uit de kadastrale minuut uit circa 1830 (RCE beeldbank, nr. MIN08219B01). De nummers 

524 en 524bis staan in de OAT aangemerkt als tuin en huis. Ingetekend is het vermoede beloop van de 

tuinmuur, waarmee duidelijk wordt dat er aanbouwen staan aan weerszijden hiervan.  

Het bis-nummer wijst op een toevoeging gedurende het opstellen van de minuut, dus vermoedelijk uit 

de periode 1821-1830. Dat zou betekenen dat de muur met aangebouwde kassen aan de binnenzijde 

(rechts) en het Hans-en-Grietje-huis (links) in eerste instantie uit die periode stammen.  

 

De constructie van het ‘Hans-en-Grietje-huis’ past eerder in de tweede helft van de 19de eeuw, 

dan de eerste helft van de 19de eeuw. Dat betekent dat het gebouw vernieuwd (of versteend?) 

moet zijn op hetzelfde grondplan als op de kadastrale minuut staat aangeduid. Dat laatste zou 

een verklaring kunnen zijn voor het feit dat de vernieuwing niet staat vermeld in het kadaster. 

Het bebouwde oppervlak is niet veranderd. In het huidige gebouw zijn geen gegevens gevon-

den voor bewoning, zo ontbreken sporen van een schouw of schoorsteen. Alles lijkt te wijzen 

op een schuur of opslaggebouw bij de moestuin (tweede helft van de 19de eeuw).  

 

Het gebouw is grondig gerestaureerd in het derde kwart van de 20ste eeuw, waarbij de vensters 

zijn vernieuwd, de westgevel vernieuwd of tenminste nieuw is gevoegd en de balklaag boven 

muur 

kassen (onder-

deel van de 

muur) 

voorganger van het 

Hans-en-Grietje-

huis 

moestuin 
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de begane grond is aangeheeld. Intussen is het gebouw grotendeels overgroeid, waarmee het 

een idyllisch karakter heeft gekregen. Dat heeft geleid tot de naam ‘Hans-en-Grietje-huis’.  
 

6.2. Beschrijving 
Het bakstenen ‘Hans-en-Grietje-huis’ is een eenlaags gebouw met zadeldak, geplaatst tegen 

de buitenzijde van de westelijke tuinmuur van de moestuin. De pilasters van de moestuinmuur 

vormen de opleggingen van de spanten. De aanbouwen tegen de binnenzijde van deze tuin-

muur zijn gesloopt. De bouwsporen ervan zijn nog wel zichtbaar (zie hoofdstuk 7, moestuin-

muren). 

 

  
Links: het ‘Hans-en-Grietje-huis’ staat tegen de buitenzijde van een van muren rond de moestuin. De 
bijna volledig overgroeide voorgevel heeft een gepleisterde afwerking met schijnvoegen.  

Rechts: de westelijke langsgevel van het ‘Hans-en-Grietje-huis’. Deze gevel is vernieuwd in herge-
bruikte baksteen of volledig hervoegd in het derde kwart van de 19de eeuw. 

 

 
De achtergevel van het ‘Hans-en-Grietje-huis’. Deze gevel gaat grotendeels schuil achter een houten 
schuur van tamelijk recente datum.  

 

De voorgevel (aan de noordzijde) is een eenlaags puntgevel, voorzien van een cementpleister-

laag met schijnvoegen. Deze gevel heeft op de begane grond een deurkozijn met een klamp-
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deur (19de eeuw) en een houten venster (derde kwart 20ste eeuw). De westgevel is een eenlaags 

langsgevel in schoon metselwerk in kruisverband, die is vernieuwd of tenminste nieuw is ge-

voegd. Deze gevel heeft aan de binnenzijde pilasters, recht tegenover de pilasters in de moes-

tuinmuur. De beide symmetrisch geplaatste vierruitsvensters stammen uit het derde kwart van 

de 20ste eeuw. Ze zijn voorzien van halfsteens rollagen.  

De achtergevel (aan de zuidzijde) is ook een eenlaags puntgevel, die grotendeels schuil gaat 

achter een aanbouw: een houten schuur voor opslag. De begane grond is opgetrokken uit 

steens metselwerk in een (onregelmatig) kruisverband12, de top uit metselwerk in halfsteens-

verband. De hoek met de westelijke langsgevel moet zijn vernieuwd, gelet op het afwijkende 

verband en het scherpe verschil in helling. Ook het voegwerk is vernieuwd.  

 

De begane grond van het Hans-en-Grietje-huis is een ongedeelde ruimte, voorzien van een en-

kelvoudige balklaag. De balken zijn ruw bezaagd, vermoedelijk secondair wit beschilderd. 

Immers ook de lassen aan de westzijde zijn op dezelfde wijze afgewerkt. Twee van de balken 

zijn zwaarder van maatvoering (17 x 7½ cm), omdat deze de dragers zijn van de kapspanten. 

Deze balken zijn opgelegd op oorspronkelijke pilasters van de moestuinmuur en de pilasters 

aan de binnenzijde van de westelijke langsgevel. De tussenbalken meten 15 x 6 cm. 

 

 
De begane grond van het ‘Hans-en-Grietje-huis’, voorzien van een enkelvoudige balklaag. De zwaar-

dere balken vormen de dragers van de beide spanten. Deze zijn in de zijgevels opgelegd op pilasters.  

 

De kapconstructie bestaat uit twee A-spanten13 van (ruw) gezaagde naaldhout met spijkerpla-

ten, gordingen op klossen en een overhoekse nokbalk. Deze muurplaten, gordingen en nokbal-

ken vormen de dragers voor de sporen, die paarsgewijs zijn geplaatst. Het langsverband be-

staat uit ‘zwepen’, dunne diagonale latten. Op de sporen zijn panlatten getimmerd, waaraan de 

gesmoorde kruispannen hangen. De kap vertoont geen spoor van afwerking.  

 
12 Het baksteenformaat bedraagt 18-19 x 9-9½ x 4-4½ cm, de tienlagenmaat is circa 45 cm.  
13 De ruw gezaagde, ongeschaafde spantbenen meten 15 x 6 cm. . Dit is een standaardmaat voor gezaagde hout 

vanaf de late 19de eeuw. 
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De kapconstructie van het ‘Hans-en-Grietje-huis’. Tussen beide opgaande topgevels bestaat de con-

structie uit twee naaldhouten A-gebinten, voorzien van gordingen, een nokbalk, sporen en panlatten. 

Zwepen of diagonale schoren zorgen voor een langsverband.  

 

Tegen het ‘Hans-en-Grietje-huis’ staat een geheel vernieuwde houten schuur uit het derde 

kwart van de 20ste eeuw. Het is een opvolger van veel oudere aanbouwen op deze plek, 

staande tegen de buitenzijde van de buitenmuur van de moestuin. Er is sprake van een een-

voudige constructie van houten spanten, buitenwanden van rabatdelen (en eenvoudige ven-

sters) en een plat dak met profielplaten. Delen van de wandbekleding en dakbedekking lijken 

te zijn vernieuwd omstreeks 2000.  

In het interieur is de kopgevel van het ‘Hans-en-Grietje-huis’ te zien, evenals de buitenzijde 
van de westelijke buitenmuur van de moestuin (met pilasters).  

 

  
Links: de houten schuur tegen het ‘Hans-en-Grietje-huis’ en de buitenmuur van de moestuin, vermoe-

delijk geheel vernieuwd omstreeks 2000.  

Rechts: interieur van de houten schuur tegen het ‘Hans-en-Grietje-huis’. Op de achtergrond is de ste-

nen kopgevel van het ‘Hans-en-Grietje-huis’ te zien. 
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6.3. Gemeentelijk monument 
Het Hans-en-Grietje-huis is als onderdeel van het complex Huize Bijdorp sinds 15 oktober 

2019 beschermd als gemeentelijk monument onder nummer Z23337.14 Het beschermde com-

plex bestaat uit het hoofdgebouw (1), wagenschuur met kas en oranjerie (2), moestuin met 

schuur en tuinmuren (3), wasserij (4), wagenschuur (5), stal (6), park- en groenaanleg met 

tuinbeelden en begraafplaats (7).  

De omschrijving van het Hans-en-Grietje-huis is hieronder volledig opgenomen:  

 

“Inleiding 

De ommuurde moestuinen met schuur behoren tot het ensemble van de oude buitenplaats, tot 

1793 Dorpwijk, daarna door mr. Pieter Changuion bij Bijdorp getrokken, net als de nabijgele-

gen woning/boerderij waartegen later de kas/oranjerie is aangebouwd. De schuur is vermoede-

lijk een restant van een 18de-eeuwse dienstwoning en is als zodanig herkenbaar op de kadas-

trale minuut. Op een archieftekening (1930, 1947) zijn drie opstallen binnen de ommuring inge-

tekend; blijkens een luchtfoto uit ca. 1938 zijn dit kassen. 

 

Stedenbouwkundige aspecten 

De moestuin is gelegen aan de landgoedzijde binnen de oorspronkelijke context van de wei- en 

hooilanden en de sloten. Aan het zuidwesten en zuidoosten is de moestuin ingeklemd door de 

nieuwe woonwijken van Voorschoten, min of meer afgeschermd door de muren. De moestuin is 

ten zuidwesten van het oude landhuis (Bijdorp) gepositioneerd. De schuur bevindt zich aan de 

noordwest zijde van de muur. Dit deel grenst aan het weiland en een bosperceel dat deels ook 

een agrarische functie heeft gehad; en nu (2018) ook deels weer heeft. 

 

Architectonische beschrijving 

De moestuinmuren omsluit nagenoeg een geheel vierkant met een grote onderbreking in het 

zuidoosten tegenover de woonwijk. Een binnenmuur loopt evenwijdig aan de buitenmuren en 

kent ook een (smallere) onderbreking (doorgang). De moestuinmuren zijn in fases tot stand ge-

komen; opgetrokken uit grauwe en rode baksteen, deels voorzien van steunberen en afdekking 

met gesmoorde dakpannen; deels is reparatiewerk herkenbaar. Het oudste deel dateert uit de 

18de eeuw. Dit deel bevindt zich ter plaatse van het met hedera begroeide gebouwtje en loopt 

vanaf daar in zuidelijk en oostelijke richting rondom de moestuin. In de muur zitten sporen van 

balken. Hier heeft en deel van een bouwwerk aan vastgezeten. Het schuurtje is op een rechthoe-

kige plattegrond, onder een zadeldak gedekt met gesmoorde kruispannen. 

 

Waardestelling 

De moestuin met schuur en tuinmuren aan de Veurseweg 3 is vanwege stedenbouwkundige, 

landschappelijke, architectuurhistorische, cultuurhistorische en ensemblewaarde voor de ge-

meente Voorschoten van algemeen belang als onderdeel van de voormalige buitenplaats Bij-

dorp: 

 

• Als herinnering aan de ontwikkeling van Voorschoten in het algemeen en de ontwikkeling 

van buitenplaatsen in Voorschoten in het bijzonder; 

• Als ensemble onderdeel, kenmerkend voor de inrichting van buitenplaatsen en landgoe-

deren, in samenhang met de overige onderdelen van het voormalig landgoed, specifiek in 

relatie tot de kas/oranjerie; 

• Vanwege de bijzondere typologie van de muren; 

• Vanwege de ouderdom van de diverse delen en de zeldzaamheid.” 

 

  

 
14 https://www.voorschoten.nl/inwoners-voorschoten/beleid-cultureel-erfgoed_41343/ 
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6.4. Tuinhistorisch onderzoek 
In 2020 heeft een tuinhistorisch onderzoek plaatsgevonden. In dat onderzoek wordt de schuur 

bij de ommuurde moestuin genoemd, maar niet gewaardeerd.15  
 

6.5. Waardestelling 
Het Hans-en-Grietje-huis is in zijn geheel beschermd als gemeentelijk monument. Dat bete-

kent niet dat alle aspecten en onderdelen van het gebouw automatisch dezelfde cultuurhistori-

sche betekenis hebben. Daarom heeft een ‘interne waardestelling’ plaatsgevonden, een classi-
ficatie van waarden op basis van de afleesbaarheid van het ‘verhaal van dit specifieke ge-
bouw’. Volgens de methode uit de ‘Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek’ uit 200916 vindt 

daarvoor een classificatie plaats in:  

- Hoge monumentwaarden: deze onderdelen/ aspecten zijn van cruciaal belang voor de 

structuur en/of betekenis van het object (‘afleesbaarheid van het verhaal van het ge-
bouw’).  

- Positieve monumentwaarden: deze onderdelen/ aspecten zijn van belang voor de struc-

tuur en/of betekenis van het object.  

- Indifferente monumentwaarden: deze onderdelen/ aspecten zijn van relatief weinig of 

geen belang voor de structuur en/of betekenis van het object.  

 

Het Hans-en-Grietje-huis is een onderdeel van het moestuinencomplex, gebouwd tegen de 

buitenmuur daarvan (zie hoofdstuk 7, moestuinmuren). De geschiedenis gaat terug tot tenmin-

ste de vroege 19de eeuw, maar het gebouw is wel grotendeels of geheel vernieuwd in de latere 

19de eeuw. Het gebouw is sober en doelmatig in opzet en uitvoering, bovendien sterk ver-

nieuwd bij herstellingen in de late 20ste eeuw. Daarom worden positieve monumentwaarden 

toegekend aan het gebouw, vooral toegespitst op de bouwmassa, de eenvoudige gevels in 

schoon metselwerk en geblokt pleisterwerk, de enkelvoudige balklaag en kapconstructie. De 

entreedeur heeft positieve monumentwaarden als onderdeel van de 19de-eeuwse opzet, de ver-

nieuwde ramen hebben indifferente monumentwaarden. 

 

De beschadigingen en slechte bouwtechnische toestand zijn geen onderdeel van deze waarde-

stelling; die is namelijk alleen gebaseerd op de cultuurhistorische waarden.  

 

 
15 Land ID, Waardestelling Huize Bijdorp, Arnhem 2020, pag. 31.  
16 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Stichting bouwhistorie Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeen-

ten, Atelier Rijksbouwmeester en Rijksgebouwendienst, Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek, Den Haag 2009. 
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Waardestellingsrepresentatietekening van de begane grond van het Hans-en-Grietje-huis op het land-

goed van Huize Bijdorp, ingetekend op een veldschets (niet op schaal). Deze tekening is onlosmakelijk 

onderdeel van de bouwhistorische verkenning (2020) en kan niet zelfstandig gebruikt worden. 

De moestuinmuur wordt nader omschreven in hoofdstuk 7.   

De kruizen markeren de balklaag en open kapconstructie.   

NOORD 
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7. Moestuinmuren 
 

7.1. Bouwgeschiedenis 
De moestuin is omgeven en onderverdeeld door tuinmuren, zoals zichtbaar op onderstaande 

tekening uit de jaren zestig. Sedertdien zijn delen van de tuinmuren verdwenen. Er zijn helaas 

geen archiefgegevens beschikbaar over de bouwgeschiedenis. En op basis van de verschillen 

in uitvoering en materialisatie valt er moeilijk een analyse te maken, zeker omdat er te weinig 

onderscheidende kenmerken zijn.  

 

 
Tekening van de moestuin, uitsnede uit het situatieplan bij de vergunning voor de bouw van het recre-

atiehuis of bungalow op 30 maart 1963 (gemeente Voorschoten). Dit is een van de weinige tekeningen 

met een correcte weergave van de tuin en tuinmuren. De nummering verwijst naar de beschrijving van 

de moestuinmuren. 

 

 

1 

2 

3 

7 

4 

5 

6 

NOORD 
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Uitsnede uit de kadastrale minuut uit circa 1830 (RCE beeldbank, nr. MIN08219B01). In het kader 

zijn de benamingen van de terreinen en gebouwen uit het OAT overgenomen, de oorspronkelijk aan-

wijzende tafels. Bijna alle genoemde gebouwen en terreinen waren eigendom van de Suzanna Arnol-

dina van de Hoeven en consorten, woonachtig op het landhuis Bijdorp. Uitzondering daarop was het 

‘bosch’ (525), dat eigendom was van een zekere J. van der Schaaf.  

 

Door combinatie van de spaarzame archiefgegevens zijn er slechts enkele voorzichtige con-

clusie te trekken. Aangenomen wordt dat de moestuin in de 18de eeuw aan Huize Bijdorp is 

toegevoegd, gebaseerd op een gewijzigde omschrijving van het landgoed bij de verkoop aan 

Paulus Poursoy of Apourceaux (1730). Ten opzichte van de omschrijving van een eerdere 

verkoop in 1716 was het landgoed uitgebreid met een ‘moestuin en wilde plantagien, mitsga-

ders, 3 partijen weiland, groot ongeveer 8 morgen, 3 hond’.17 Volgens de omschrijving als 

gemeentelijk monument is het terrein pas door mr. Pieter Changuion bij Bijdorp getrokken 

omstreeks 1793. Op de kadastrale minuut van circa 1830 staat de moestuin aangeduid als een 

tuinperceel (524), waarop een huis met aanbouwen (524bis). Interessant is de toevoeging van 

 
17 Bureau voor bouwhistorisch onderzoek J.A. van der Hoeve, Voorschoten, Veurseweg 3, Huize Bijdorp: Hoofd-

gebouw, Utrecht 2021 (rapport), pag, 9.  

Eigendom Susanna Arnoldina van 

der Hoeven en consorten (rente-

nierster) 

524 tuin 

524bis  huis 

525 bosch (J. van der Schaaff) 

526 boomgaard 

526bis bosch/hakhout 

527 huis en erf 

528 vijver 

529 stal en erf 

530  huis en erf (hoofdgebouw) 

531 vijver 

532 lusthof 
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een bis-nummer, hetgeen over het algemeen wijst op een wijziging ten tijde van het opstellen 

van deze eerste kadastrale minuut, dus de periode 1821 en circa 1830. Tegen de buitenzijde 

van de muur staat een huis (Hans-en-Grietje-huis), tegen de binnenzijde kassen. Het Hans-en-

Grietje-huis is aangebouwd tegen een bestaande muur, zoals verwoord in hoofdstuk 6. De kas 

aan de binnenzijde – gericht op het zuidoosten – hoort bij de oorspronkelijke opzet van de 

muur. Dat leidt tot de conclusie dat de muur met de kas (muurdeel 3) waarschijnlijk uit de 

vroege 19de eeuw dateert. Deze muur moet korte tijd later verlengd zijn naar het zuiden, dus 

eveneens in de vroege 19de eeuw.  

 

De oostelijke begrenzingsmuur (muurdeel 5) is sterk vergelijkbaar met de 19de-eeuwse tuin-

muren van de Leidse tuin op kasteel Duivenvoorde (gebouwd in de periode 1840 - 1885).18 

Die tuinmuren zijn gemetseld uit zachtrode baksteen van nagenoeg gelijk formaat en gemet-

seld in Vlaams Verband, voorzien van trasramen van paarsrode trasramen.  

 

De overige muren zijn uitgevoerd in machinale baksteen, een materiaal dat hier pas omstreeks 

1890 in gebruik komt. Deze muren moeten gebouwd zijn voor de Zusters Dominicanessen. 

Zeker is dat ze ouder zijn dan circa 1930. Op een luchtfoto van 1931 zijn alle muren reeds 

herkenbaar. Interessant is het verschil in uitvoering van deze muren. De noordelijke muur en 

de middenmuur zijn uitgevoerd in halfsteensverband met anderhalfsteens pilasters. De muur 

op het talud van de zuidelijke grenssloot is gesegmenteerd, zodat eventuele verzakkingen 

geen effect zouden hebben op de hele muur. 

 

 
Uitsnede uit een luchtfoto van Huize Bijdorp omstreeks 1931, gezien vanuit het westen (VSO3340). 

Deze luchtfoto is uitgegeven als een ansichtkaart.  

 
18 Bureau voor bouwhistorische onderzoek J.A. van der Hoeve, Voorschoten, kasteel Duivenvoorde, Leidse tuin: 

tuinmuur, bouwhistorische verkenning, Utrecht 2017.  
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Voorschoten op 13 september 1944, verkenningsfoto door de Royal Air Force (Haags gemeentear-

chief, beeldbank, nr. HGA001520367). Ten westen van de dorpskern is het landgoed Bijdorp herken-

baar. Het nieuwe pensionaat is een ruïne.  

In het rode kader is de moestuin herkenbaar, uitvergroot in de hoek linksonder.   
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7.2. Beschrijving 
Het zuidelijke deel van de noordwestelijke muur (muurdelen 1, 2) is een enkelsteens buiten-

muur van de moestuinen, die aan de binnenzijde vlak is en aan de buitenzijde steens pilasters 

heeft. Hij is zonder trasraam opgetrokken uit zachtrode handvormbaksteen19, gemetseld in 

Vlaams verband. De afdekking bestaat uit gesmoorde tuiles-du-nord.  

 

  
Links: overzicht van het zuidelijke deel van de westelijke moestuinmuur (muurdeel 1), die alleen aan 

de buitenzijde is versterkt met pilasters. Dit deel van de muur heeft vermoedelijk zijn oorspronkelijke 

hoogte. De oorspronkelijke hoogte is onzeker door de vernieuwing van de bovenste 10-13 lagen bak-

steen.  

Rechts: overzicht van het verlaagde deel van de westelijke moestuinmuur (muurdeel 2). Rechts zijn de 

pilasters zichtbaar. De muur is afgedekt met tuiles-du-nord-pannen.  

 

  
Links: het lage deel van de westelijke moestuinmuur (muurdeel 2), gezien vanuit de moestuin. In dit 

deel van de muur zijn twee staande tanden zichtbaar, die getuigen van een gefaseerde bouw.  

Rechts: hetzelfde lage deel van de westelijke moestuinmuur als op de voorgaande afbeelding, nu van 

buiten gezien. De pilaster wordt geflankeerd door de twee staande tanden. 

 
19 Het baksteenformaat bedraagt 18½-19 x 9½-10 x 3½-4 cm, de tienlagenmaat is 45½-46½ cm.  
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Het zuidelijkste deel van de muur – bestaande uit zeven traveeën – heeft vermoedelijk zijn 

oorspronkelijke hoogte (muurdeel 1), wel is het bovenste deel vernieuwd. Dat wisselt van 10-

13 lagen baksteen. Het daaropvolgende deel (muurdeel 2) – bestaande uit drie traveeën – is 

verlaagd tot circa 1,2 meter. Ook dat deel is afgedekt door gesmoorde tuiles-du-nord-pannen. 

In dit verlaagde deel zijn twee staande tanden herkenbaar. De betekenis daarvan is onduide-

lijk, omdat ze ter weerszijden van een pilaster staan. Meest waarschijnlijk is sprake van een 

fasering. Ter weerszijden van de doorgang is een deel van de muur vernieuwd. Deze door-

gang markeert wel een verschil in de opbouw en uitvoering van de muur (muurdelen 1 en 2 

respectievelijk muurdeel 3), hetgeen doet vermoeden dat de doorgang wel origineel is.  

 

  
Links: de westelijke moestuinmuur ter hoogte van het ‘Hans-en-Grietje-huis’ bestaat uit drie aaneen-

gesloten delen. Aan de binnenzijde heeft de muur een zeer onregelmatig metselverband, bovendien 

voorzien van talloze spijkers. Verder zijn er resten van pleisterwerk herkenbaar. Hiertegen stond een 

aanbouw, vermoedelijk een kas. Deze situatie is op de kadastrale minuut van circa 1830 herkenbaar.  

Rechts: het ‘Hans-en-Grietje-huis’ is secondair tegen de buitenzijde van de westelijke tuinmuur ge-

bouwd.  

 

  
Links: deeloverzicht van de westelijke moestuinmuur ter hoogte van het ‘Hans-en-Grietje-huis’. In de 

muur zijn op twee niveaus oorspronkelijke inkassingen zichtbaar voor een aangebouwde constructie, 

vermoedelijk een kas.  

Rechts: één van de oorspronkelijke inkassingen in het noordelijke deel van de westelijke moestuin-

muur, waarin nog een deel van de (houten) constructie herkenbaar is. Vermoedelijk was dit een kas. 
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Het noordelijke deel van de westelijke moestuinmuur bestaat uit drie afzonderlijke delen met-

selwerk (muurdeel 3), maar wel met een soortgelijke karakteristiek. Er zijn aan de binnenzijde 

duidelijke bouwnaden herkenbaar, maar het baksteenformaat en de tienlagenmaat verschillen 

niet significant.20 Er is sprake van een steens muur van zachtrode baksteen, voorzien van 

steens pilasters aan de buitenzijde. Aan de buitenzijde is een zorgvuldig kruisverband herken-

baar. De binnenzijde – zichtbaar vanuit de moestuin – is slordig gemetseld in een nauwelijks 

herkenbaar verband. Er zijn aanzienlijke resten van pleisterwerk, vele spijkers en originele 

sparingen voor houten klossen of balkjes. Dit alles wijst op een aanbouw, vermoedelijk van 

een kas. Deze aanbouw staat in volle lengte van muurdeel 3 ingetekend op de kadastrale mi-

nuut van circa 1830.  

 

   
De noordelijke moestuinmuur is een halfsteensmuur (binnenzijde, links) met anderhalfsteenspilasters 

(buitenzijde, rechts), geheel uitgevoerd in machinale baksteen.  

 
20 In het zuidelijke deel bedraagt het baksteenformaat: 18½-19 x 9-9½ x 3½-4 cm, de tienlagenmaat is 45-46 cm. 

De buitenzijde van de muur is gecementeerd. 

In het middelste deel bedraagt het baksteenformaat: 18½-19 x 9-9½ x 4-4½ cm, de tienlagenmaat is 45-46 cm.  

In het noordelijke deel bedraagt het baksteenformaat: 18-19 x 8½-9½ x 3½-4 cm, de tienlagenmaat 44½-45 cm.  

 

 

Uitsnede uit de kadastrale minuut uit circa 1830 

(RCE beeldbank, nr. MIN08219B01). De num-

mers 524 en 524bis staan in de OAT aangemerkt 

als tuin en huis. Ingetekend is het vermoede be-

loop van de tuinmuur, waarmee duidelijk wordt 

dat er aanbouwen staan aan weerszijden hier-

van. Aan de zijde van de moestuin zijn dat kassen 

(met een houten constructie).  
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Overzicht van de noordelijke moestuinmuur, voorzien van een reeks pilasters. Op de achtergrond staat 

het Hans-en-Grietje-huis.  

De noordoostelijke moestuinmuur (muurdeel 4) is een halfsteensmuur met anderhalfsteens pi-

lasters, geheel opgetrokken uit machinale baksteen. De muur wordt afgedekt door een rollaag 

(vernieuwd), de pilasters door gesmoorde tuiles-du-nord-pannen. De traveemaat is veel smal-

ler dan bij de andere muren (20 traveeën). Bovendien zijn de muurvlakken tussen de pilasters 

gecementeerd.  

De zuidoostelijke moestuinmuur (muurdeel 5) is een enkelsteens muur, die aan weerszijden is 

voorzien van halfsteens pilasters. De muur is opgetrokken uit paarsrode baksteen (trasraam) 

en zachtrode baksteen (opbouw), alles gemetseld in Vlaams verband.21 De afdekking bestaat 

uit een rollaag. De muur is ingekort, zo valt te zien op de eindpilaster. Daar vertoont elke 

tweede laag sporen van hakwerk, deels afgedekt met pleisterwerk. Deze inkorting moet na 

1963 zijn gebeurd, want op dat moment staat de muur nog in zijn volle lengte getekend.  

 
21 Het baksteenformaat bedraagt 17½-18½ x 8-9 x 4 cm, de tienlagenmaat is 51½-52 cm. Vergelijking met de 

tuinmuren van de Leidse tuin op kasteel Duivenvoorde doen een datering in het midden of derde kwart van de 

19de eeuw vermoeden.  
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De buitenzijde van de oostelijke moestuinmuur in handvormbaksteen, die aan weerszijden is voorzien 

van pilasters. De afgehakte stenen op de voorste pilaster maken duidelijk dat de muur is ingekort. Een 

aantal verhakte stenen is afgesmeerd met pleisterwerk.  

 

  
Links: de buitenzijde van de oostelijke moestuinmuur, gezien naar het noorden. Op de achtergrond is 

de kapel van Huize Bijdorp zichtbaar.  

Rechts: de binnenzijde van de oostelijke moestuinmuur, gezien naar de zuidelijke moestuinmuur. 

 

De zuidwestelijke muur (muurdeel 6) is een steens muur, die aan weerszijden is voorzien van 

halfsteens pilasters. Hij is opgetrokken uit machinale baksteen in kruisverband. De afdekking 

bestaat uit een halfsteens rollaag. Omdat hij op het talud van een kavelsloot staat, heeft men 

de muur samengesteld uit segmenten van steeds twee traveeën. Deze zijn herkenbaar in de 

vorm van koude naden en een verdubbeling van de pilasters. Deze koude naden tussen de seg-

menten moeten voorkomen dat de muur bij verzakkingen als geheel omvalt. Dat is niet gelukt, 
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want de verschillende segmenten hebben kennelijk nog teveel onderling verband. Het grootste 

deel van de muur is dus verzakt en gestut.  

 

 
De buitenzijde van de zuidelijke moestuinmuur, opgetrokken uit machinale baksteen. De muur heeft 

aan weerszijden pilasters. Hij bestaat uit segmenten van steeds twee traveeën om algehele verzakking 

te voorkomen. Desondanks is de muur toch sterk verzakt. Recent zijn houten schoren ter ondersteuning 

geplaatst.  

  

  
Links: de binnenzijde van de zuidelijke moestuinmuur. Op de achtergrond rechts is de aansluiting op 

de westelijke tuinmuur zichtbaar.  

Rechts: detail van de binnenzijde van de zuidelijke moestuinmuur. Hij bestaat uit segmenten van twee 

traveeën, die steeds koud op elkaar aansluiten. Ter weerszijden van de koude naden bevinden zich pi-

lasters. 
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De moestuin wordt in tweeën gedeeld door een halfsteensmuur, die aan één zijde is voorzien 

van anderhalfsteens pilasters (muurdeel 7). Deze muur is opgetrokken uit machinale baksteen 

in halfsteensverband. De afdekking van de muur en pilasters bestaat uit gesmoorde platte 

Friese pannen. Ook deze muur is ingekort.  

 

 
De oostzijde van de middelste moestuinmuur, geheel opgetrokken uit machinale baksteen. Deze half-

steensmuur heeft alleen aan de westzijde pilasters. 

 

 
De westzijde van de middelste moestuinmuur, geheel opgetrokken uit machinale baksteen. In vorm en 

uitvoering is de muur verwant aan de noordelijke moestuinmuur. 
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7.3. Gemeentelijk monument 
De ommuurde moestuinen zijn als onderdeel van het complex Huize Bijdorp sinds 15 oktober 

2019 beschermd als gemeentelijk monument onder nummer Z23337.22 Het beschermde com-

plex bestaat uit het hoofdgebouw (1), wagenschuur met kas en oranjerie (2), moestuin met 

schuur en tuinmuren (3), wasserij (4), wagenschuur (5), stal (6), park- en groenaanleg met 

tuinbeelden en begraafplaats (7).  

De omschrijving van de ommuurde moestuin is hieronder volledig opgenomen:  

 

“Inleiding 

De ommuurde moestuinen met schuur behoren tot het ensemble van de oude buitenplaats, tot 

1793 Dorpwijk, daarna door mr. Pieter Changuion bij Bijdorp getrokken, net als de nabijgele-

gen woning/boerderij waartegen later de kas/oranjerie is aangebouwd. De schuur is vermoede-

lijk een restant van een 18de-eeuwse dienstwoning en is als zodanig herkenbaar op de kadas-

trale minuut. Op een archieftekening (1930, 1947) zijn drie opstallen binnen de ommuring inge-

tekend; blijkens een luchtfoto uit ca. 1938 zijn dit kassen. 

 

Stedenbouwkundige aspecten 

De moestuin is gelegen aan de landgoedzijde binnen de oorspronkelijke context van de wei- en 

hooilanden en de sloten. Aan het zuidwesten en zuidoosten is de moestuin ingeklemd door de 

nieuwe woonwijken van Voorschoten, min of meer afgeschermd door de muren. De moestuin is 

ten zuidwesten van het oude landhuis (Bijdorp) gepositioneerd. De schuur bevindt zich aan de 

noordwest zijde van de muur. Dit deel grenst aan het weiland en een bosperceel dat deels ook 

een agrarische functie heeft gehad; en nu (2018) ook deels weer heeft. 

 

Architectonische beschrijving 

De moestuinmuren omsluit nagenoeg een geheel vierkant met een grote onderbreking in het 

zuidoosten tegenover de woonwijk. Een binnenmuur loopt evenwijdig aan de buitenmuren en 

kent ook een (smallere) onderbreking (doorgang). De moestuinmuren zijn in fases tot stand ge-

komen; opgetrokken uit grauwe en rode baksteen, deels voorzien van steunberen en afdekking 

met gesmoorde dakpannen; deels is reparatiewerk herkenbaar. Het oudste deel dateert uit de 

18de eeuw. Dit deel bevindt zich ter plaatse van het met hedera begroeide gebouwtje en loopt 

vanaf daar in zuidelijk en oostelijke richting rondom de moestuin. In de muur zitten sporen van 

balken. Hier heeft en deel van een bouwwerk aan vastgezeten. Het schuurtje is op een rechthoe-

kige plattegrond, onder een zadeldak gedekt met gesmoorde kruispannen. 

 

Waardestelling 

De moestuin met schuur en tuinmuren aan de Veurseweg 3 is vanwege stedenbouwkundige, 

landschappelijke, architectuurhistorische, cultuurhistorische en ensemblewaarde voor de ge-

meente Voorschoten van algemeen belang als onderdeel van de voormalige buitenplaats Bij-

dorp: 

 

Als herinnering aan de ontwikkeling van Voorschoten in het algemeen en de ontwikkeling van 

buitenplaatsen in Voorschoten in het bijzonder; 

• Als ensemble onderdeel, kenmerkend voor de inrichting van buitenplaatsen en landgoe-

deren, in samenhang met de overige onderdelen van het voormalig landgoed, specifiek in 

relatie tot de kas/oranjerie; 

• Vanwege de bijzondere typologie van de muren; 

• Vanwege de ouderdom van de diverse delen en de zeldzaamheid.” 

 

  

 
22 https://www.voorschoten.nl/inwoners-voorschoten/beleid-cultureel-erfgoed_41343/ 
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7.4. Tuinhistorisch onderzoek 
In 2020 heeft een tuinhistorisch onderzoek plaatsgevonden. In dat onderzoek zijn aan de 

moestuin hoge monumentwaarden toegekend:23  

‘Het ensemble is nog relatief gaaf en goed herkenbaar. De ommuurde moestuin is nu 

boomgaard, de moestuin is groter geweest en omvatte ook een deel van de huidige 

schaapsweide. De oude schuur is grotendeels met wilde wingerd overgroeid en de tuin-

muren zijn op enkele punten gerestaureerd of geheel opnieuw opgetrokken, maar in zijn 

herkenbaarheid nog gaaf (de gemeentelijke waardestelling en bouwhistorische beschrij-

ving gaan hier verder op in). Het is een belangrijk onderdeel van het ensemble en de 

agrarische gebruikshistorie van het landgoed en klooster en van hoge waarde. De 

naastliggende weide is van positieve waarde.’  

 

7.5. Waardestelling 
De moestuinmuren zijn in hun geheel beschermd als gemeentelijk monument. Dat betekent 

niet dat alle aspecten en onderdelen van het gebouw automatisch dezelfde cultuurhistorische 

betekenis hebben. Daarom heeft een ‘interne waardestelling’ plaatsgevonden, een classificatie 
van waarden op basis van de afleesbaarheid van het ‘verhaal van dit specifieke gebouw’. Vol-

gens de methode uit de ‘Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek’ uit 200924 vindt daarvoor een 

classificatie plaats in: 

- Hoge monumentwaarden: deze onderdelen/ aspecten zijn van cruciaal belang voor de 

structuur en/of betekenis van het object (‘afleesbaarheid van het verhaal van het ge-
bouw’).  

- Positieve monumentwaarden: deze onderdelen/ aspecten zijn van belang voor de struc-

tuur en/of betekenis van het object.  

- Indifferente monumentwaarden: deze onderdelen/ aspecten zijn van relatief weinig of 

geen belang voor de structuur en/of betekenis van het object.  

 

In het tuinhistorisch onderzoek zijn hoge monumentwaarden toegekend aan de moestuin als 

onderdeel van het landgoed. De ommuring vormt een wezenlijk onderdeel voor de herken-

baarheid van de moestuin. De muren zijn in fasen tot stand gekomen, waarbij de oudste delen 

uit de vroege 19de eeuw en midden of derde kwart van de 19de eeuw dateren (landhuis-peri-

ode) en de jongste delen uit de late 19de eeuw of vroege 20ste eeuw (klooster-periode). Alle 

muren hebben hoge monumentwaarden als onderdeel van het terrein, maar ook door de diver-

siteit van constructieprincipes en de duidelijk herkenbare fasering uit de landhuis-periode en 

klooster-periode.  

 

De beschadigingen en bouwtechnische toestand zijn volgens de ‘Richtlijnen bouwhistorisch 

onderzoek 2009’ geen onderdeel van deze waardestelling; die is namelijk alleen gebaseerd op 

de cultuurhistorische waarden.  

 

 

 

 
23 Land ID, Waardestelling Huize Bijdorp, Arnhem 2020, pag. 31.  
24 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Stichting bouwhistorie Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeen-

ten, Atelier Rijksbouwmeester en Rijksgebouwendienst, Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek, Den Haag 2009. 
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Waardestellingsrepresentatietekening van de moestuinmuren, uitsnede uit het situatieplan bij de ver-

gunning voor de bouw van het recreatiehuis op 30 maart 1963 (gemeente Voorschoten). Deze tekening 

is onderdeel van de bouwhistorische verkenning (2020) en kan niet zelfstandig gebruikt worden. 

 

1 

2 

3 

7 

4 

5 

6 

 

NOORD 
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8. Wagenschuur met hooizolder 
 

8.1. Bouwgeschiedenis 
Achter de boerderij op het terrein van Huize Bijdorp is in 1923 een houten wagenschuur met 

hooizolder gebouwd, zo blijkt uit een korte omschrijving in de kroniek van dat jaar:25 ‘Het 

voorjaar van 1923 en de daaropvolgende zomer en herfst waren getuigen van eenige aanmer-

kelijke veranderingen en verbeteringen op Huize ‘Bijdorp’ en de omgeving  
1. Bij den koestal werd gebouwd een op beton rustende nieuwe hooitas met gelegenheid 

voor stalling van paard en wagens 

2. Het kerkhof werd naar beide zijden eenige Meters vergroot, van rasterwerk voorzien en 

aanmerkelijk verfraaid. De treurwilg, laurier- en palmboompjes verwijderd en vervangen 

door een fraai Christusbeeld (Kalvarie). 

De kadastrale inschrijving geschiedde in juli 1925.  

 

Er hebben sinds de bouw nauwelijks wijzigingen plaatsgevonden, afgezien van de verwijde-

ring van de vloer van de hooizolder. Daarmee heeft het gebouw alleen nog een functie als wa-

genschuur. Verder zijn er gedeeltelijke vernieuwingen van het beschot van de gevels herken-

baar. Oorspronkelijk waren de gevels geteerd, de vernieuwde delen zijn gecreosoteerd. In de 

kopgevels zijn deuren en vensters dichtgezet.  

 

 
Hulpkaart Voorschoten sectie B archiefnr. 435 opgemaakt juli 1925 (kadaster). Op deze kaart staan 

onder meer het nieuwe washuis en een nieuwe wagenschuur ingetekend.  

  

 
25 ENK_AR-Z040, nr. 380: Kroniek 1923/ 309 

wagenschuur ‘oude boerderij’ 

washuis 
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8.2. Beschrijving  
De wagenschuur is een eenlaags houten schuur onder een zadeldak met afhang, die aan de 

hoge zijde open is voor stalling van wagens.  

 

De hoofdconstructie bestaat uit een viertal naaldhouten tussenbalkgebinten, waarvan twee als 

strijkgebinten bij de kopgevels zijn uitgevoerd. De afgeschoorde tussenbalken sluiten half-

houts aan op de stijlen. Afgeschoorde langskoppelplaten zorgen voor de langsstabiliteit. Op 

deze gebinten staan de A-spanten voor het zadeldak. De afhang heeft een eenvoudige con-

structie van afgeschoorde, enkelvoudige schuingeplaatste balken. Gordingen en een nokbalk 

vormen de dragers van de daksporen met panlatten. Zwepen of schoorlatten zorgen voor een 

langsstabiliteit. De dakdekking bestaat uit gesmoorde tuiles-du-nord-pannen.  

Er zijn geen telmerken op de tussenbalkgebinten en kapspanten gesignaleerd.  

 

De buitenwanden van de schuur bestaan uit stijl- en regelwerk met een beschot van rabatde-

len, oorspronkelijk voorzien van een geteerde afwerking. De vernieuwde delen hebben een 

afwerking met carboleum. In de beide kopgevels bevinden zich deuren en hooiluiken, opge-

nomen in het stramien van het beschot. De hooiluiken getuigen van een hooi-opslag. De hooi-

vloer op de gebinten is verdwenen. De lage gevel van de afhang aan de zijde van het kerkhof 

is blind. Van de open gevel aan de zijde van de stal is één travee dichtgezet met beschot.  

 

Inwendig zijn ruimten afgescheiden met hergebruikte materialen, waaronder paneeldeuren uit 

vermoedelijk het klooster. 

 
De houten wagenschuur met hooitas (1923). 
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De noordelijke zijgevel van de houten wagenschuur. De toegangen op begane-grond-niveau zijn dicht 

gezet. In de geveltop bevindt zich een hooiluik. 

  

  
Links: de draagconstructie van de wagenschuur, bestaande uit een vier stapelgebinten op betonnen 

poeren, afgeschoorde langskoppelplaten en gordingen.  

Rechts: deeloverzicht van een van de gebinten.  
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Overzicht van de kapconstructie van de wagenschuur (1923).  

 

8.3. Gemeentelijk monument 
De wagenschuur is als onderdeel van het complex Huize Bijdorp sinds 15 oktober 2019 be-

schermd als gemeentelijk monument onder nummer Z23337.26 Het beschermde complex be-

staat uit het hoofdgebouw (1), wagenschuur met kas en oranjerie (2), moestuin met schuur en 

tuinmuren (3), wasserij (4), wagenschuur (5), stal (6), park- en groenaanleg met tuinbeelden 

en begraafplaats (7).  

De omschrijving van de wagenschuur is hieronder volledig opgenomen:  

“Inleiding 

De WAGENSCHUUR en stal voor gemengd vee zijn in de interbellumperiode opgericht 

door het klooster, maar passen binnen de oorspronkelijke opzet van de buitenplaats. De 

wagenschuur lijkt te zijn ingetekend in een plattegrond van 1947 (BWT dossier 1930), 

maar het is goed denkbaar dat de schuur tegelijkertijd met de stal van 1930 is gebouwd 

(aannemer P. Kort, Rijnsburg). Behalve varkens bood de stal ook ruimte aan paarden 

en koeien als ook aan een kleine wagenschuur. 

 

Stedenbouwkundige aspecten 

De agrarische opstallen staan op het gebied van het voormalige Dorpwijk, aan de ver-

kavelingssloot die de grens vormt met Bijdorp. De opstallen staan in elkaars verlengde 

ten zuidoosten van het hoofdgebouw tussen de hooilanden en de moestuin in. De gierput 

is tegen de stal aan geplaatst. 

De nokrichting van de wagenschuur staat dwars op de vaarsloot die richting de Vliet 

gaat. 

 

 

 
26 https://www.voorschoten.nl/inwoners-voorschoten/beleid-cultureel-erfgoed_41343/ 
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Architectonische beschrijving 

De halfopen schuur is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond, onder een zadel-

dak. De half open constructie bestaat uit vier gebinten met twee open en een gesloten 

vak. De kopse kanten en de achterzijde zijn geheel gesloten (geteerde planken). Het za-

deldak is gedekt met zwart gemoorde kruispannen. In de schuur zijn 18de-eeuwse pa-

neeldeuren gebruikt als afscheiding van de verschillende compartimenten. 

 

Waardestelling 

De boerderijschuur aan de Veurseweg 3 is vanwege stedenbouwkundige, landschappe-

lijke, architectuurhistorische, cultuurhistorische en ensemblewaarde voor de gemeente 

Voorschoten van algemeen belang als onderdeel van de voormalige buitenplaats Bij-

dorp: 

• Als herinnering aan de ontwikkeling van Voorschoten in het algemeen en de 

ontwikkeling van buitenplaatsen in Voorschoten in het bijzonder; 

• Als herinnering aan de agrarische functie van buitenplaatsen, deels voortgezet 

vanuit het klooster; 

• Als ensemble onderdeel, in samenhang met de overige onderdelen van het 

voormalig landgoed, specifiek in relatie tot het tot klooster verbouwde land-

huis, meer specifiek in combinatie met de boerderijschuur; 

• Vanwege de bijzondere typologie en de sobere, functionele vormgeving.” 

 

8.4. Tuinhistorisch onderzoek 
In 2020 heeft een tuinhistorisch onderzoek plaatsgevonden. In dat onderzoek zijn aan de agra-

risch complex met de wagenschuur hoge monumentwaarden toegekend:27  

‘De stal en schuren zijn als monumentaal aangemerkt in het ensemble van het gemeen-

telijk monument vanwege de bijzondere typologie. Dit ensemble kent een waarde als 

herinnering aan de agrarische functie van de buitenplaats en gebruikswaarde in de his-

torie van het klooster en buitenplaats. De zusters waren zoveel mogelijk zelfvoorzie-

nend. Tuinhistorisch heeft dit ensemble relatief weinig waarde, echter de gebruiks-

waarde en herinnering van het gave ensemble is van positieve waarde.’  

 

8.5. Waardestelling 
De wagenschuur is in zijn geheel beschermd als gemeentelijk monument. Dat betekent niet 

dat alle aspecten en onderdelen van het gebouw automatisch dezelfde cultuurhistorische bete-

kenis hebben. Daarom heeft een ‘interne waardestelling’ plaatsgevonden, een classificatie van 
waarden op basis van de afleesbaarheid van het ‘verhaal van dit specifieke gebouw’. Volgens 

de methode uit de ‘Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek’ uit 200928 vindt daarvoor een clas-

sificatie plaats in:  

- Hoge monumentwaarden: deze onderdelen/ aspecten zijn van cruciaal belang voor de 

structuur en/of betekenis van het object (‘afleesbaarheid van het verhaal van het ge-
bouw’).  

- Positieve monumentwaarden: deze onderdelen/ aspecten zijn van belang voor de struc-

tuur en/of betekenis van het object.  

- Indifferente monumentwaarden: deze onderdelen/ aspecten zijn van relatief weinig of 

geen belang voor de structuur en/of betekenis van het object.  

 
27 Land ID, Waardestelling Huize Bijdorp, Arnhem 2020, pag. 31.  
28 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Stichting bouwhistorie Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeen-

ten, Atelier Rijksbouwmeester en Rijksgebouwendienst, Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek, Den Haag 2009. 
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In het tuinhistorisch onderzoek zijn positieve monumentwaarden toegekend aan het agrarisch 

complex als onderdeel van het landgoed. De wagenschuur is het meest karakteristieke en her-

kenbare onderdeel daarvan. Het gebouw op zich heeft hoge monumentwaarden in zijn ken-

merkende asymmetrische bouwmassa, de constructie en de wanden van geteerde rabatdelen. 

Verder is met name de gebint- en kapconstructie opmerkelijk in de ontwikkeling van dit tradi-

tionele constructietype, mede door de toepassing van naaldhout in handelsmaten en verna-

gelde verbindingen.  

 

  
Waardestellingsrepresentatietekening van de begane grond van de wagenschuur op het landgoed van 

Huize Bijdorp, ingetekend op een veldschets (niet op schaal). Deze tekening is onlosmakelijk onder-

deel van de bouwhistorische verkenning (2020) en kan niet zelfstandig gebruikt worden.  

De kruizen markeren de plafondafwerking.   

NOORD 
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9. Stalgebouw 
 

9.1. Bouwgeschiedenis 
De kroniek van 1894 vermeldt de bouw van een stalgebouw:29 ‘Van de afbraak der oude ka-

pel bouwde men achter het kerkhof een nieuwe koestal waar nu de koeien die tot en tiental 

waren aangegroeid behoorlijk verzorgd konden worden.’ Dit gebouw staat in 1896 geregi-

streerd in het kadaster. Volgens de hulpkaart bestond het gebouw uit twee delen, vermoedelijk 

een bakstenen stal met een zadeldak en een smallere houten schuur met een zadeldak. Er zijn 

nauwelijks gegevens over dit gebouw, afgezien van enkele foto’s.  
 

  
Links: hulpkaart Voorschoten sectie B archiefnr. 196 opgemaakt februari 1896 (kadaster). De nieuw-

bouw op deze kaart bestaat uit een stalgebouw en schuur. 

Rechts: het stalgebouw met aangebouwde houten schuur in de tuin, uitsnede uit een ansichtkaart van 

de tuin omstreeks 1920 (collectie auteur). Rechts op de achtergrond zijn nog net de torens van de ka-

pel zichtbaar.  
 

In 1921 vond een uitbreiding plaats: ‘Verder werd in deze vacantie bij den bestaande koestal 

een nieuwe varkensstal aangebouwd, en kon tevens de koestal wat vergroot worden met de 

ruimte, eerst door het knorrende vee ingenomen; ’n dubbele verbetering dus!’.30 

  

Het stalgebouw is in 1930 vernieuwd, zo valt op te maken uit de vergunningaanvraag uit dat 

jaar (vergunning 27 juni 1930). De kadastrale registratie vond pas plaats in 1950. Het gebouw 

is sinds de bouw nauwelijks gewijzigd, afgezien van de sloop van de tussenwanden in de var-

kens- en paardenstallen, de dichtzetting van de uitloop-openingen voor varkens, de vernieu-

wing van de (betonnen?) stalramen en enkele ondergeschikte aanpassingen in het interieur.  

 

 

 
29 ENK_AR-Z040, nr. 379: Kroniek 1894/ 97-99 
30

 ENK_AR-Z040, nr. 380: Kroniek 1921/ 266 
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Links: bouwaanvraag voor het kippenhok naast het stalgebouw, vergunning 19 september 1927 (ge-

meente Voorschoten, bouwvergunningen). Het ontwerp is getekend door de aannemer G.A. Nierman.  

Rechts: hulpkaart Voorschoten sectie B archiefnr. 732 opgemaakt sept 1950 (kadaster). Op deze kaart 

staan alle nieuwe gebouwen uit de periode 1930-1950 ingetekend, waaronder het stalgebouw. 

  

 
Bouwaanvraag voor koestal, varkensschuur, paardenstal en koetshuis, vergunning 27 juni 1930 (ge-

meente Voorschoten, bouwvergunningen). Het ontwerp is getekend door P. Kort jr. uit Rijnsburg. 
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9.2. Beschrijving 
Het stalgebouw is een rechthoekig eenlaags gebouw met een zadeldak. De gevels zijn opge-

trokken uit machinale baksteen, gemetseld in kruisverband. Het trasraam van paarsrode bak-

steen wordt aan de bovenzijde gemarkeerd door een halfsteens rollaag. Alle deuren, luiken en 

vensters zijn getoogd en worden overspannen door dubbele halfsteens rollagen. Het dak is ge-

dekt met gesmoorde oudhollandse pannen. 

 

  
Links: overhoeks aanzicht van het stalgebouw, gezien vanuit het zuidwesten (1930).  

Rechts: de noordelijke zijgevel van het stalgebouw.  

 

  
Links: de westelijke kopgevel van het stalgebouw (1930).  

Rechts: de middengang op de begane grond, gelegen tussen de koestal (westzijde) en varkens- en 

paardenstal (oostzijde).  
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De westelijke kopgevel is een eenlaags topgevel. Op de begane grond bevinden zich een 

brede middendeur en twee staldeuren, alle uitgevoerd als naar buiten draaiende klampdeuren 

in een steensponning. De luikopening in de geveltop heeft een stel naar binnen draaiende op-

geklampte deuren in een steensponning; hij wordt geflankeerd door twee vensters met vast 

glas.  

De beide zijgevels bevatten grote getoogde stalvensters met vast glas, deuropeningen met op-

geklampte deuren in een steensponning (middengang en paardenstal) en een brede toegang in 

de zuidgevel. De genoemde brede toegang in de zuidgevel is origineel, maar wel aangepast 

voor plaatsing van garagedeuren. Het metselwerk boven de latei is vernieuwd. Oorspronkelijk 

had ook deze gevelopening een getoogde vorm. In de noordelijke zijgevel zijn enkele uitloop-

openingen voor varkens herkenbaar, nu dichtgezet.  

De oostelijke kopgevel is een soortgelijke eenlaags topgevel als de westelijke topgevel. Hier 

bevindt zich midden op de begane grond een deur, voorzien van een opgeklampte deur. Op de 

begane grond en in de geveltop bevinden zich getoogd vensters met vast glas.  

 

De begane grond is verdeeld in een koestal, een middengang, een varkensstal (herbestemd tot 

kippenhok), paardenstal en koetshuis. Boven de begane grond bevindt zich een enkelvoudige 

naaldhouten balklaag, gesteund door twee langsgebinten in de koestal en middengang en door 

een middenmuur tussen de varkensstal en paardenstal. De wanden zijn gepleisterd en boven 

een zwartgeschilderde lambrisering, gekalkwit. Alle deuren zijn uitgevoerd als opgeklampte 

deuren en spiegelklampdeuren. 

 

  
Links: overzicht van de koestal in het stalgebouw. De balklaag wordt ondersteund door twee langsge-

binten op afgeschoorde houten stijlen.  

Rechts: overzicht van de koestal, gezien naar de achtergevel.  

 

  
Links: overzicht van de voormalige varkensstal in het stalgebouw. Deze stal is heringericht tot een 

kippenhok. De uitloopopeningen voor de varkens zijn dichtgezet.  

Rechts: een van de kapspanten op de hooizolder.  
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De hooizolder heeft een eenvoudige kapconstructie van zes A-spanten met kreupele stijlen, 

voorzien van gordingen, een nokbalk en verticaal beschot. De spanten zijn voorzien van tel-

merken in potlood. Dat betekent dus dat de spanten zijn geprefabriceerd, daarna als losse on-

derdelen aangevoerd en hier gemonteerd. De volgorde van de merken viel niet vast te stellen 

door de hooi-opslag.  

 

  
Links: detail van spant III van het stalgebouw. Op de stijl en kreupele stijl staat het nummer III, ge-

schreven in potlood.  

Rechts: graffiti op een van de kapspanten, verwijzend naar de hooi-opslag.  

 

9.3. Gemeentelijk monument 
Het stalgebouw is als onderdeel van het complex Huize Bijdorp sinds 15 oktober 2019 be-

schermd als gemeentelijk monument onder nummer Z23337.31 Het beschermde complex be-

staat uit het hoofdgebouw (1), wagenschuur met kas en oranjerie (2), moestuin met schuur en 

tuinmuren (3), wasserij (4), wagenschuur (5), stal (6), park- en groenaanleg met tuinbeelden 

en begraafplaats (7).  

De omschrijving van de wagenschuur en stal is hieronder volledig opgenomen:  

“Inleiding 

De wagenschuur en STAL voor gemengd vee zijn in de interbellumperiode opgericht 

door het klooster, maar passen binnen de oorspronkelijke opzet van de buitenplaats. De 

wagenschuur lijkt te zijn ingetekend in een plattegrond van 1947 (BWT dossier 1930), 

maar het is goed denkbaar dat de schuur tegelijkertijd met de stal van 1930 is gebouwd 

(aannemer P. Kort, Rijnsburg). Behalve varkens bood de stal ook ruimte aan paarden 

en koeien als ook aan een kleine wagenschuur. 

 

Stedenbouwkundige aspecten 

De agrarische opstallen staan op het gebied van het voormalige Dorpwijk, aan de ver-

kavelingssloot die de grens vormt met Bijdorp. De opstallen staan in elkaars verlengde 

ten zuidoosten van het hoofdgebouw tussen de hooilanden en de moestuin in. De gierput 

is tegen de stal aan geplaatst. 

De nokrichting van de stal staat dwars op de vaarsloot die richting de Vliet gaat. 

 

Architectonische beschrijving 

De stal is op een rechthoekige plattegrond in een bruinrood bakstenen kruisverband op-

getrokken onder een met oude holle pannen gedekt zadeldak. De kapconstructie wordt 

gedragen door standvinken (op poeren) en de bouwmuren. In de stallen is de grup nog 

aanwezig. 

 
31 https://www.voorschoten.nl/inwoners-voorschoten/beleid-cultureel-erfgoed_41343/ 
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De plintzone is afgescheiden door middel van een rollaag. De kopse kant is symme-

trisch, een centrale mandeur tussen en onder twee getoogde (stal)vensters met gemet-

selde onderdorpels. Ook in de lange gevels zijn (dezelfde) stalvensters opgenomen, de 

reeks onderbroken door de deuren van het boenhok (in elkaars verlengde). Aan de kant 

van de varkensstal zijn ook mestdeuropeningen, onder de lichtvensters. 

  

Waardestelling 

De stal aan de Veurseweg 3 is vanwege stedenbouwkundige, landschappelijke, architec-

tuurhistorische, cultuurhistorische en ensemblewaarde voor de gemeente Voorschoten 

van algemeen belang als onderdeel van de voormalige buitenplaats Bijdorp: 

• Als herinnering aan de ontwikkeling van Voorschoten in het algemeen en de 

ontwikkeling van buitenplaatsen in Voorschoten in het bijzonder; 

• Als herinnering aan de agrarische functie van buitenplaatsen, deels voortgezet 

vanuit het klooster; 

• Als ensemble onderdeel, in samenhang met de overige onderdelen van het 

voormalig landgoed, specifiek in relatie tot het tot klooster verbouwde land-

huis, meer specifiek in combinatie met de boerderijschuur; 

• Vanwege de gave hoofdvorm en detaillering; 

• Vanwege de bijzondere typologie en de sobere, functionele vormgeving.” 

 

9.4. Tuinhistorisch onderzoek 
In 2020 heeft een tuinhistorisch onderzoek plaatsgevonden. In dat onderzoek zijn aan de agra-

risch complex met de wagenschuur hoge monumentwaarden toegekend:32  

‘De stal en schuren zijn als monumentaal aangemerkt in het ensemble van het gemeen-

telijk monument vanwege de bijzondere typologie. Dit ensemble kent een waarde als 

herinnering aan de agrarische functie van de buitenplaats en gebruikswaarde in de his-

torie van het klooster en buitenplaats. De zusters waren zoveel mogelijk zelfvoorzie-

nend. Tuinhistorisch heeft dit ensemble relatief weinig waarde, echter de gebruiks-

waarde en herinnering van het gave ensemble is van positieve waarde.’  

 

9.5. Waardestelling 
De stal is in zijn geheel beschermd als gemeentelijk monument, vooral gebaseerd op de bete-

kenis als onderdeel van het ensemble. Daarnaast worden de bijzondere typologie (als stalge-

bouw op een terrein van een landhuis/ klooster) en sobere vormgeving benoemd. Dat betekent 

niet automatisch dat alle aspecten en onderdelen van het gebouw dezelfde cultuurhistorische 

betekenis hebben. Daarom heeft een ‘interne waardestelling’ van het gebouw op zich plaats-

gevonden, een classificatie van waarden op basis van de afleesbaarheid van het ‘verhaal van 
dit specifieke gebouw’. Volgens de methode uit de ‘Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek’ uit 
200933 vindt daarvoor een kwalificatie plaats in:  

- Hoge monumentwaarden: deze onderdelen/ aspecten zijn van cruciaal belang voor de 

structuur en/of betekenis van het object (‘afleesbaarheid van het verhaal van het ge-

bouw’).  
- Positieve monumentwaarden: deze onderdelen/ aspecten zijn van belang voor de struc-

tuur en/of betekenis van het object.  

- Indifferente monumentwaarden: deze onderdelen/ aspecten zijn van relatief weinig of 

geen belang voor de structuur en/of betekenis van het object.  

 
32 Land ID, Waardestelling Huize Bijdorp, Arnhem 2020, pag. 31.  
33 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Stichting bouwhistorie Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeen-

ten, Atelier Rijksbouwmeester en Rijksgebouwendienst, Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek, Den Haag 2009. 
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In het tuinhistorisch onderzoek zijn positieve monumentwaarden toegekend aan het agrarisch 

complex als onderdeel van het landgoed. Het stalgebouw is een wezenlijk onderdeel daarvan. 

Het gebouw heeft een zeer sobere bouwmassa, een eenvoudige en weinig uitgesproken archi-

tectuur en sobere indeling en inrichting. Ook toont het stalgebouw op zich geen uitgesproken 

bijzonderheden, het is een ‘standaard’ stalgebouw zoals die in het interbellum veelvuldig zijn 

gebouwd. Het gebouw is uitgevoerd naar ontwerp van een plaatselijk aannemer.  

De constructie bestaat uit gebinten, enkelvoudige balklagen en verbeterde Hollandse spanten 

in een gebruikelijk vorm en opzet. Noemenswaard zijn wel de potloodmerken als ‘telmerken’, 
een moderne uitvoering van een traditioneel systeem.  

 

  
Waardestellingsrepresentatietekening van de begane grond van de stal op het landgoed van Huize Bij-

dorp, ingetekend op de vergunningstekening door P. Kort jr. uit 1930 (gemeente Voorschoten, bouw-

vergunningen). De indeling van wagenschuur, paardenstal en varkensstal zijn gesloopt, dus niet aan-

gegeven. Deze tekening is onlosmakelijk onderdeel van de bouwhistorische verkenning (2020) en kan 

niet zelfstandig gebruikt worden. De kruizen markeren de balklaag en bovengelegen kapconstructie. 

 

NOORD 
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Het gebouw is in hoofdopzet gaaf en compleet. Wel zijn de indeling van de wagenschuur, 

paardenstal en varkensstal gesloopt, maar de functies van deze ruimten zijn nog wel herken-

baar. Een aantal onderdelen is vervangen/ vernieuwd, zoals de ramen en enkele deuren.  

 

Op objectniveau worden aan het gebouw positieve monumentwaarden toegekend.34 De ver-

vangen/ vernieuwde onderdelen hebben indifferente monumentwaarden. 

  

 
34 Een waardestelling is mede afhankelijk van een beschouwingsniveau, gezichtspunten en vergelijkingsniveau 

(Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek 2009, pag. 19). Dat kan leiden tot nuances. Zo heeft het agrarisch com-

plex hoge waarden als wezenlijk functioneel onderdeel van het kloostercomplex en -terrein. Dit is de onderbou-

wing voor de aanwijzing als gemeentelijk monument. Binnen het landgoed heeft het agrarisch terrein positieve 

monumentwaarden, zoals verwoord in het tuinhistorisch onderzoek van Land-ID. Op gebouwniveau heeft de wa-

genschuur voornamelijk hoge monumentwaarden, het stalgebouw voornamelijk positieve monumentwaarden.  



Voorschoten, Huize Bijdorp (Veurseweg 3)  bouwhistorische verkenning (2020) 
 

- 69 - 
 

10. Poort aan de Veurseweg 
 

10.1. Bouwgeschiedenis 

De poort aan de Veurseweg wordt gedateerd tussen 1697 en 1700. Deze datering is gebaseerd 

op de wapenschilden (vazen) en monogrammen (hekken) van Johan de Bije en zijn echtge-

note Anna Outshoorn. Zij kochten het landgoed in 1697, Anna Outshoorn overleed in 1700. 

Het hek staat afgebeeld op een vogelvluchtplattegrond uit circa 1700. Daar staat hij op het 

buitenste landhoofd van een stenen brug over een wegsloot. Voor de hekpijlers staan schamp-

palen, die de vorm hebben van kanonslopen met kogels.  
 

  

Uitsneden uit de vogelvluchttekening van het landgoed Bijdorp te Voorschoten omstreeks 1700 (Uni-

versiteit Leiden, nr. UBLCKA_COLLBN_Port_13_N_67). Links één van de kleine afbeeldingen in de 

rand, rechts een detail van de vogelvluchttekening van het hele landgoed. 

 

 
De poort aan de Veurseweg als afsluiting van een brug over de wegsloot, omstreeks 1920 (www.huize-

bijdorp.nl). Voor de beide hekpijlers staan schamppalen, uitgevoerd als gietijzeren kanonslopen. 
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Tot in de jaren twintig van de 20ste eeuw bleef de entree tot het landgoed aan de Veurseweg 

min of meer ongewijzigd. Op een ansichtkaart uit circa 1920 staat de poort nog steeds op het 

buitenste landhoofd van een brug over een wegsloot. Herkenbaar zijn de bakstenen basemen-

ten en funderingen in het talud van de sloot. Deze moeten vernieuwd zijn in de 19de eeuw. 

Vlak voor de poort ligt een tramrails. In 1923 is de Veurseweg verbreed, tegelijk met de elek-

trificatie van de tramlijn tussen Den Haag en Leiden. Huize Bijdorp moest hiervoor een strook 

grond afstaan. De poort is naar achteren geplaatst. Er is geen nieuwe sloot gegraven. In plaats 

daarvan kwamen een laag hek en een haag.  

De kroniek geeft een beschrijving: ‘Augustus – Voor den aanleg van een nieuwe electrische 

tram tusschen Den Haag en Leiden over Voorschoten werd er van Bijdorps terrein aan den 

straatwegkant een strook gronds – groot 20 are en 34 cA – onteigend, de sloot gedempt en 

verlegd, een partij boomen gerooid, enz. De merkwaardigste karwei was echter het in letter-

lijker zin achteruitrollen van den koepel, die uitzicht geeft op de Papelaan. Dit eigenaardige 

gebouwtje dat bijna een eeuw oud was en dikwijls den zoekers naar Huize Bijdorp tot wegwij-

zer dient, mocht niet in ’t sloopingswerk deelen; maar van afbreken en wederopbouwen kon 

onder de tijdsomstandigheden geen sprake zijn. Maar wat dan gedaan? Na lang beraad werd 

de karwei van ‘verrolling’ opgedragen aan en aanvaard door een timmerman van Voorscho-
ten, die, na heel veel overleg, met zijn mannetjes het zaakje klaarspeelde. En zoo staat nu 

onze koepel zooveel Meters naar achteren, als hij in diepte Meters telt, natuurlijk op een 

nieuw gemetseld fundament; de antieke poort van Bijdorp, naast de portierswoning, onder-

ging een zelfde. Ook deze karwei eischte heel wat tijd en overleg; gelet op de enorme zwaarte 

der steenen zuilen. Tijdens de werkzaamheden werd van de koepel en de werklieden een aar-

dige photo genomen, als herinnering aan deze translatie.  

Voor het onteigende stuk land werd een vergoeding gegeven van ƒ 1900,- De onkosten aan 

bovengenoemde werkzaamheden verbonden, kwamen niet ten laste van Bijdorp maar voor de 

Mij tot Expl. Van Tramwegen.’35  

 

 

De teruggeplaatste poort aan de Veurseweg, 1939 (RCE beeldbank, nr. 019016). De schampstenen 

zijn verplaatst naar het nieuw gebouwde washuis.  

 

35
 ENK_AR-Z040, nr. 380: Kroniek 1922/ 293 
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Na de tweede wereldoorlog raakte de poort enigszins in verval. In 1964 werd de toegang aan 

de Veurseweg gesloten en vervangen door een zij-ingang aan de Koninklijke Marinelaan. De 

kroniek geeft een korte omschrijving: ‘Op kosten van de Gemeente werden de laatste 13 bun-

kers, die ons nog steeds herinnerden aan de oorlog 1940-45 weggebroken. Het toegangshek is 

in vervallen staat en zal door Monumentenzorg worden gerestaureerd. Het hek is gesloten zo-

dat de toegang naar Bijdorp via het voormalig Marinekamp gaat, waar een dam over de sloot 

is gemaakt.  

De gemeente heeft plannen om op het voormalig Marinekamp woningen te bouwen en ’n vij-
ver aan te leggen. Daarom is de vijver in onze voortuin aan de achterkant van de kapel smal-

ler gemaakt, naar de kant van het Marinekamp langer. De bedoeling is dat de vijver van de te 

bouwen woonwijk verbinding krijgt met de Vlier, via onze vijver.’36  
 

Omstreeks 1970 vond opnieuw een verbreding plaats van de Veurseweg. Opnieuw moesten 

de Zusters Dominicanessen een strook grond afstaan. Ook de poort is daarbij teruggeplaatst. 

Dat was tevens aanleiding voor een restauratie, waarvoor subsidie is verstrekt door de Rijks-

dienst voor Monumentenzorg. Op basis van het restauratie- en verbouwingsplan van het archi-

tectenbureau De Bruijn werd vergunning verleend op 19 juni 1969. Uitvoering vond plaats in 

1970.37 Ter weerszijden van de poort zijn nieuwe hekpijlers en ijzeren hekken geplaatst. 
 

 

Bouwaanvraag voor verplaatsing en restauratie van de poort aan de Veurseweg, vergunning 19 juni 

1969 (gemeente Voorschoten, bouwvergunningen). Het ontwerp is getekend door het architectenbu-

reau De Bruijn.  

Bijgevoegd zijn twee nieuwe hekpijlers en stalen spijlenhekken.  

 
36 ENK_AR-Z040, nr. 379: Kroniek 1964/ 190 
37 ENK_AR-Z040, nr. 379: Kroniek 1970/ 212 : Het toegangshek (uit de 17de eeuw) is gerestaureerd en aan de 

ingang geplaatst. 
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Bouwaanvraag voor verplaatsing en restauratie van de poort aan de Veurseweg, vergunning 19 juni 

1969 (gemeente Voorschoten, bouwvergunningen). Het ontwerp is getekend door het architectenbu-

reau De Bruijn. 

 

 
De inrijpoort aan de Veurseweg. Het inrijhek bestaande uit hardstenen hekpijlers met vazen en de 

smeedijzeren poorthekken horen tot de oorspronkelijke opzet, de flankeren hekken en hekpijlers zijn 

toevoegingen uit 1970.  
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10.2. Beschrijving 
Het toegangshek bezit geblokte hardstenen pijlers met dubbele inspringende hoeken. De steen 

is deels bewerkt met een frijnslag, welke plaatselijk niet meer waarneembaar is. De pijlers 

worden bekroond door gebeeldhouwde zandstenen vazen met wapenschilden. De vazen staan 

op een met bladmotieven versierd voetstuk, dat vanaf de randen van de geprofileerde afdek-

platen in een gebogen, opgaande lijn is uitgevoerd. Op de bekroning zijn sporen zichtbaar van 

een beschildering in lichte oker. De gesmede ijzeren hekvleugels kan men op verschillende 

doorgangsbreedten openen. De buitenste hekstijlen zijn op de gebruikelijke wijze door middel 

van bovendraaipunten aan de hekpijlers bevestigd, maar op ca. 60 cm afstand van deze bui-

tenste stijlen bevindt zich in beide hekvleugels nog een stijl met scharnierpunten. De hekvleu-

gels zijn aan de onderzijde voorzien van vakken met een zich herhalend symmetrisch motief. 

Daarboven is strak spijlenwerk geplaatst. Deze spijlen zijn aan de bovenzijden voorzien van 

forse lanspunten. Aan de onderzijde van de bovenste ligger is een eenvoudig symmetrisch 

motief aangebracht. Aan de bovenzijden van de hekvleugels bevinden zich vakken met mono-

grammen. Links zijn ineengevlochten de letters J.B. te herkennen en rechts de letters A.O., 

die in elk der monogrammen omwille van de symmetrie aan elkaar gespiegeld zijn. Het hek 

bezit een opmerkelijke slotplaat met een robuuste handgreep en een sleutelgat, dat schuilgaat 

achter een beweegbaar slotplaatje, in de vorm van een wapentje. Het smeedwerk bevindt zich 

in een goede staat en is zwart geschilderd. De monogrammen zijn verguld.38 

 

  
Links: zandstenen vaas op een van de hekkolommen van het toegangshek aan de Veurseweg.  

Rechts: een van de nieuwe hekkolommen naast het toegangshek.  

 

Het toegangshek wordt aan weerszijden geflankeerd door soortgelijke geblokte hardstenen 

pijlers met enkelvoudige ingesnoerde hoeken (1970). Hierop sluiten spijlenhekken aan, hoge 

exemplaren ter weerszijden van het toegangshek en lagere langs de Veurseweg.  

 

 
38 Deze beschrijving is overgenomen uit: P. Meijer, Hekken in Nederland, Zwolle/ Zeist 2002, pag. 58 en 59 
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De schampstenen in de vorm van gietijzeren kanonslopen zijn verplaatst. Ze staan tegenwoor-

dig aan weerszijden van het washuis. Daar zijn ze waarschijnlijk geplaatst in 1924, na de ver-

plaatsing van de poort aan de Veurseweg (1923) en de bouw van het washuis (1924). Ze stam-

men tenminste uit de 17de eeuw.  

 

 

  
De beide schamppalen in de vorm van kanonslopen, dichtgezet met kanonskogels. Ze staan nu bij het 

washuis, oorspronkelijk bij de poortkolommen van de poort aan de Veurseweg.   
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10.3. Rijksmonument 
Het toegangshek is sinds 2 mei 1968 geregistreerd als rijksmonument nr. 3801139, voorzien 

van de navolgende omschrijving:  

‘“Bijdorp”. Inrijhek met zware pijlers, potten met wapens en smeedijzeren hekken.’ 
 

10.4. Waardestelling 
Het toegangshek is in zijn geheel beschermd als Rijksmonument. Dat betekent niet automa-

tisch dat alle aspecten en onderdelen van het gebouw dezelfde cultuurhistorische betekenis 

hebben. Daarom heeft een ‘interne waardestelling’ van het gebouw op zich plaatsgevonden, 

een classificatie van waarden op basis van de afleesbaarheid van het ‘verhaal van dit speci-
fieke gebouw’. Volgens de methode uit de ‘Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek’ uit 200940 

vindt daarvoor een kwalificatie plaats in:  

- Hoge monumentwaarden: deze onderdelen/ aspecten zijn van cruciaal belang voor de 

structuur en/of betekenis van het object (‘afleesbaarheid van het verhaal van het ge-
bouw’).  

- Positieve monumentwaarden: deze onderdelen/ aspecten zijn van belang voor de struc-

tuur en/of betekenis van het object.  

- Indifferente monumentwaarden: deze onderdelen/ aspecten zijn van relatief weinig of 

geen belang voor de structuur en/of betekenis van het object.  

 

De twee hardstenen hekpijlers met zandstenen vazen en de smeedijzeren hekken hebben hoge 

monumentwaarden. Dit hek markeert sinds de bouw omstreeks 1700 de oorspronkelijke toe-

gang tot het landhuis ‘Bijdorp’. Het is daarmee een van de belangrijkste herkenningspunten 

en symbolen van het complex. Het is meermalen verschoven bij verbredingen van de weg. 

Daarmee heeft de locatie positieve monumentwaarde, hoewel de relatie met de Veurseweg en 

het landgoed van essentieel belang zijn.  

 

De hekpijlers en sierlijk gebeeldhouwde zandstenen vazen hebben hoge kunsthistorische 

waarde (hoge monumentwaarden) in materialisatie en uitvoering. Het smeedijzeren hek ge-

tuigt verder van de hoogstaande smeedkunst in die periode. De ineengevlochten monogram-

men verwijzen naar de toenmalige eigenaars, namelijk Johan de Bije en zijn echtgenote Anna 

Oorthoorn. 

 

De flankerende hardstenen hekpijlers en ijzeren spijlenhekken hebben indifferente monument-

waarden. Het zijn toevoeging uit 1970, aangepast op de verschoven positie van het toegangs-

hek en de gewijzigde begrenzing van het landgoed. Oorspronkelijk stonden de hekpijlers met 

het smeedijzeren hek op een landhoofd van een stenen brug over een wegsloot, dus solitair en 

zelfstandig.  

 

Bij het hek horen ook de twee gietijzeren schamppalen in de vorm van kanonslopen, die sinds 

1924 naast de hoeken van de wasserij staan (onderdeel gemeentelijk monument).41 Deze 

schamppalen hebben hoge monumentwaarden als onderdeel van de voormalige entree. De po-

sitie bij de wasserij is niet passend, omdat daarmee de relatie met de poort verloren is gegaan.   

  

 
39 Het adres is: ‘By Koninklijke Marinelaan 2, Voorschoten’. 
40 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Stichting bouwhistorie Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeen-

ten, Atelier Rijksbouwmeester en Rijksgebouwendienst, Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek, Den Haag 2009. 
41 Zie pag. 16 en 17 van dit rapport.  
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11. Recreatiegebouw of bungalow 
 

Op het voorterrein is een recreatiegebouw of bungalow gebouwd, dat dient als vakantiever-

blijf voor zusters uit de verschillende kloosters van de congregatie. De kroniek geeft een korte 

omschrijving:42 ‘Het bestuur van de Congregatie had in 1963 besloten op het terrein van Bij-

dorp ’n bungalow te laten bouwen, waar de zusters van al onze kloosters vakantie konden 
houden. Op 5 augustus 1963 werd met de bouw begonnen en op 8 mei 1964 werd de bunga-

low door Rector Hamers ingewijd waarbij alle oversten van de Congregatie aanwezig waren.  

Op de tweede verdieping van het Noviciaat werd de oude cellen (van het H. Hart dormito-

rium) weggebroken en 25 kamertjes als slaapgelegenheid voor de gasten van de bungalow ge-

bouwd.’ Het ontwerp is getekend door P.N. de Bruijn, de vergunning is verleend op 30 juni 

1963. Pas 10 jaar later is het gebouw ook kadastraal geregistreerd.  

 

 

Hulpkaart Voorschoten sectie B archiefnr. 1126 vervaardigd 1973. Op deze kaart staat de bungalow 

uit 1963 ingetekend, dus tien jaar na de bouw.  

 

 
42 ENK_AR-Z040, nr. 379: Kroniek 1964/181 
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Bouwaanvraag voor de bouw van de bungalow op het voorterrein, vergunning 30 juni 1963 (gemeente 

Voorschoten, bouwvergunningen). Het ontwerp is getekend door de architect P.N. de Bruijn. 
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Bouwaanvraag voor de bouw van de bungalow op het voorterrein, vergunning 30 juni 1963 (gemeente 

Voorschoten, bouwvergunningen). Het ontwerp is getekend door de architect P.N. de Bruijn. 
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Het recreatiegebouw of bungalow (1963), gezien vanuit het noordwesten. 

 

 

Het recreatiegebouw of bungalow (1963), gezien vanuit het zuidoosten. 

 

 
De gevelsteen van het recreatiegebouw of bungalow (1963): ‘ons – uitzicht’.   
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12. Mortuarium bij begraafplaats 
 

In 1977 is naast de begraafplaats een mortuarium gebouwd, een eenvoudig gebouw met een 

tentdak. Het ontwerp is getekend door het architectenbureau De Bruijn. De kroniek geeft een 

korte omschrijving over de werkzaamheden in 1977: ‘In april werden de palen geheid voor 

een mortuarium, gelegen in de voormalige novicentuin schuin tegenover het kerkhof. Het ge-

bouwtje was voltooid in september en eerste overledenen die erin werd opgebaard was Zr. Se-

bastiana Feij, oud-Algemene Overste, overleden 21 september 1977.’43 
 

 

Gewijzigde bouwaanvraag voor de bouw van een mortuarium, vergunning 31 mei 1970 (gemeente 

Voorschoten, bouwvergunningen). Het ontwerp is getekend door het architectenbureau De Bruijn.  

  

 
43 ENK_AR-Z040, nr. 379: Kroniek 1977/ 259 
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Links: het mortuarium (1977). 

Rechts: het kruisbeeld op de begraafplaats (1923). 44 

 

 
Overzicht van de laat-19de-eeuwse begraafplaats, meermalen uitgebreid en gewijzigd.  

 
44 ENK_AR-Z040, nr. 380: Kroniek 1923/ 309: ‘Het kerkhof werd naar beide zijden eenige Meters vergroot, van 

rasterwerk voorzien en aanmerkelijk verfraaid. De treurwilg, laurier- en palmboompjes verwijderd en vervan-

gen door een fraai Christusbeeld (Kalvarie).’ 
 


