
Op hoog bezoek in Wassenaar 

Deze fietstocht leidt je over de uitgestrekte landgoederen en het jachtgebied van Prins 

Frederik. De tocht begint en eindigt bij Raadhuis de Paauw, de laatste rustplaats van de Prins.

Volgorde

staRt

Raadhuis de Paauw in 
Wassenaar

DuuR

1,5 tot 2,5 uur

aFstanD

16 kilometer

VOOR WIE?

Fietsers. Let op:  
soms moet je een 
klein stukje lopen 
door het gras.



Prins Frederik markeerde het jachtgebied binnen zijn 
landgoed met zogenoemde jachtpalen. Deze jachtpalen 
vind je gemakkelijk. soms zijn ze namelijk meer dan twee 
meter hoog. tijdens de fietstocht kom je ook nog andere 
palen tegen. Deze palen geven de grenzen aan van de 
landgoederen Rust en Vreugd en Groot Hoefijzer. tevens 
landgoederen van Prins Frederik. Ook kom je palen tegen 
van een onbekend landgoed. Deze palen staan nu langs 
de oprijlaan van een woonhuis in Wassenaar. Ook leidt de 
fietstocht je door een aantal woonwijkjes. In de tijd van 
Prins Frederik stonden hier natuurlijk nog geen huizen. Het 
was onbebouwde natuur waar agrarisch landschap en een 
bos- en duinachtige omgeving elkaar afwisselden. al met 
al een natuurrijk jachtgebied. 

1
Volg het fietspad achter het raadhuis in noordelijke 
richting en houd links aan. Het fietspad komt uit op 

de Prinses Marielaan. Daar ga je rechtsaf richting Lange 
Kerkdam. Ga linksaf de Lange Kerkdam op en fiets door tot 
aan de brug. stap even af en kijk naar links. Daar zie je in 
een achtertuin aan het water een paal van de Prins staan.

2
Keer om, fiets een klein stukje terug en ga linksaf 
de Zijllaan in. steek de Van Zuylen van 

nijeveltstraat over en kijk naar links. Daar zie je de entree 
van Jachtwerf Princehaven en de tweede paal van route.

3
Keer om en fiets via de Zijllaan en de Lange 
Kerkdam terug naar de eerste paal. Op de rotonde 

met de Prinsenweg ga je linksaf en volg je de Prinsenweg 
tot de kruising met de Jonkerlaan. Daar steek je over 
richting de bushalte. Bij de bushalte zie je een houten 
brug. Daar ga je overheen. Links op de kruising tussen 
twee afwateringssloten is een derde hoekpaal van de 
Prins. Let op: voor deze paal moet je wel een stukje lopen.

4
Ga terug naar de Prinsenweg en vervolg je route. 
steek de Watering over en ga daarna rechtsaf de 

Zanderijlaan in. Fiets de Zanderijlaan helemaal uit tot aan 
de schouwweg. Op de schouwweg ga je naar links. Daar 
vind je aan je rechterhand de volgende paal van de Prins.

5
Keer om en fiets terug over de schouwweg. Ga het 
water over en neem vervolgens de eerste afslag 

links, de spelderslaan op. Die fiets je helemaal uit tot je op 
de t-splitsing komt. Dit is de Jagerslaan en hier sla je 
linksaf. na ongeveer 350 meter steek je voorzichtig (!) 
over. Hier achter het hek in het groen van Dunea 
Meijendel staat de volgende paal. Deze paal heeft geen 
inscriptie.

6
Vervolg je route op de Jagerslaan en fiets door tot 
deze overgaat in de Groot Haesebroekseweg 

(vernoemd naar het gelijknamige landgoed). In een niet 
toegankelijke particuliere tuin is, nadat de woningen hier 
ontwikkeld werden, een jachtpaal blijven staan. De oude 
structuur is overschreven door de nieuwe.

7
Vervolg je route over de Groot Haesebroekseweg 
en fiets door totdat deze naar links afbuigt en 

overgaat in de Buurtweg. Volg vanaf hier de Buurtweg tot 
even voorbij de Waldeck Pyrmontlaan. Hier staat een 
jachtpaal in het midden van de openbare weg.

8
Fiets verder over de Buurtweg. Deze weg kruist de 
Dennenlaan maar liefst twee keer. De tweede keer 

ga je linksaf en volg je de Dennenlaan tot je aan je 
linkerhand twee scheve kleine paaltjes in renaissancestijl 
ziet. Deze paaltjes zijn afkomstig van een landgoed. Maar 
welk landgoed is niet bekend. De huidige eigenaar heeft ze 
ter verfraaiing van zijn entree geplaatst en heeft ze een 
nieuwe naam gegeven.

9
Vanaf dit punt kun je naar Museum Voorlinden 
fietsen voor een kopje koffie. Daar zijn op de grens 

van het landgoed en de duinrand twee raadselachtige 
grenspalen aangetroffen. (www.voorlinden.nl). Wil je niet 
stoppen? Lees dan verder bij 10.

10
Volg de Dennenlaan en ga met de bocht mee de 
Laan van Koot in. Fiets door tot de t-splitsing met 

de Zijdeweg en ga linksaf de Zijdeweg op. Even voorbij de 
hoge heg staat links achter het hek, in het groen, een 
grenspaal van de waterschappen Rijnland en Delfland. Het 
volgnummer (11a) en de letters R en D kun je duidelijk 
zien. De toevoeging a is omdat indertijd met de aanleg 
van nieuwe sportvelden een extra paal nodig was. De paal 
zelf is van 1968, de grenscorrectie van 1993. Maar de 
waterschappen en de structuur van de grenzen zijn 
middeleeuws.
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11
Blijf op de Zijdeweg en steek de Wittenburgerweg 
over. Kijk even voorbij de Van Calcarlaan naar 

rechts. Daar zie je in het gras, op korte regelmatige 
afstand van elkaar, vier kleine paaltjes staan. Qua vorm 
zijn dit zogenoemde kadasterpaaltjes. Maar wat ze precies 
afbakenen is niet bekend.

12
Vervolg je route over de Zijdeweg tot de kruising 
met de Rijksstraatweg. Daar staat weer een paal 

van die het jachtgebied van Prins Frederik markeert.

13
Keer om, fiets een stukje terug en ga rechtsaf het 
fietspad van de sparrelaan op. Dit fietspad volg je tot 

de t-splitsing. Daar ga je naar links en fiets je door tot de 
volgende t-splitsing. Daar ga je weer naar links. Vervolgens 
moet je nog twee keer links aanhouden. als je dat doet, kom 
je op de oprijlaan van landgoed De Wittenburg. aan het eind 
van deze oprijlaan staat de paal die Jonkheer speelman liet 
plaatsen ter markering van zijn verworven landgoed en het 
rond 1900 geheel nieuw gebouwde landhuis.

14
Rijd de oprijlaan af tot aan de Bloemcamplaan, ga 
rechtsaf en fiets door tot de kruising met de 

stoeplaan. Daar ga je naar links. Bij de derde kruising (de 
schouwweg) zie je aan je rechterhand weer een jachtpaal 
van de Prins.

15
Ga de schouwweg in en neem de eerste weg rechts. 
Dit is de Oud Wassenaarseweg. Blijf deze weg 

volgen, ook als die over gaat in de Laan van Hoogwolde en 
daarna de Van Ommerenlaan. Rij door tot het landgoed 
Rust en Vreugd. Eén paaltje van dit landgoed is er nog, 
maar staat vermoedelijk niet op de oorspronkelijke plaats. 
Het zal waarschijnlijk aan het begin van de oprijlaan 
hebben gestaan, mogelijk met een zelfde paal aan de 
andere kant van de weg.

16
Vervolg je weg via de Van Ommerenlaan tot je bij 
de Menkenlaan aankomt. Fiets rechtdoor over de 

Menkenlaan tot de kruising met de Rust en Vreugdlaan. 
Daar vind je de volgende jachtpaal.

17
Ga linksaf de Rust en Vreugdlaan en neem daarna 
de eerste weg rechts, de Backerhagenlaan in. Op de 

kruising met de Papegaaienlaan ga je naar rechts. Bij de 
vijver staat weer een jachtpaal. Deze paal is verplaatst en 
staat niet op zijn oorspronkelijke plaats.

18
Vervolg je weg over de Backershagenlaan en sla na 
enige tijd linksaf het eerste fietspad links in. In de 

tuin van het huis waar je op uitkomt staat de volgende 
jachtpaal.

19
sla linksaf en ga op de t-splitsing meteen weer naar 
rechts. Op de Pauwlaan ga je naar links. Hier vind je 

de laatste paal van de route.

Einde fietstocht.
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