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A. Begraafplaats Wilsveen, Wilsveen 1A
B. Parkeerplaats achter meubelmaker de 

stoof, Stompwijkseweg
C. Gemaal De Volharding, Doctor van 

Noortstraat
D. Meerpolder
E. Bovenmeerweg 2A
F. Ondermeerweg 10
G. Oosteinde 2
H. Doctor van Noortstraat 92
I. Kniplaan 1
J. Overhaalbrug, Kniplaan, Voorschoten

Tour buitengebied  
Leidschendam-Voorburg

Markeeringspunten

1. Voetpad richting 3 Molens
2. Recreatief knooppunt de Tureluur
3. De 3 Molens
4. Buitenplaats Molenwei
5. Stompwijkseweg 46a
6. Stompwijkseweg 48
7. Hoek de Krom
8. Stompwijkseweg 56
9. Stompwijkseweg 60 & Buitenplaats 
10. Boerderij Akkerlust 
11. NAM brug

12. Mogelijke locatie Tiny Houses 
13. Richting Noord AA
14. Aansluiting N206 en fietspad 
15. Uitzicht reservaat 
16. Westeinde De Bles en Meerlaan
17. Wit gele kruisgebouw
18. Herinrichting Dr. v Noordstraat
19. Dorpspunt en bouwlocatie ernaast
20. Dorpshuis
21. Zicht Veenpoldersweg 
22. Brug Kniplaan
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A. Begraafplaats Wilsveen 
In dit buurtschap Wilsveen uit de 13e 

eeuw, is in de  omliggende polder 

in de modder een Maria-beeldje 

gevonden in het begin van de 16e 

eeuw. Er wordt verteld dat het beeldje 

helende krachten bezit, 3 keer om het 

beeldje kruipen op ellebogen had een 

helende werking. Het beeldje is in het 

Catharijne Convent in Utrecht, een 

replica in Leidschendam. Gestart als 

een Katholieke kapel met bedevaarten 

vanuit Stompwijk door Pastoor Maerten 

van den Velde en na de Reformatie 

de Protestantse kerk met blijvende 

toeloop van Katholieke aanbidders. 

Vanuit deze plek is de Peperbus, de 

Dorspkerk, bij de Sluis ontstaan waarna 

in 1818 de kerk is gesloopt en op deze 

plek tussen de oude kerkmuren een 

kerkhof is aangelegd.

B. Parkeerplaats Kostverlorenweg /
Stompwijkseweg 
Hier komt de Tureluur, een recreatief 

knooppunt voor daghoreca; een 

maatschappelijk voorziening met 

mensen met een beperking.

1. Voetpad richting 3 Molens 
Dit voetpad is onverhard, dit maakt 

het minder aantrekkelijk als het heeft 

geregend. 

2. Recreatief knooppunt de Tureluur 
De beoogde locatie wordt verplaatst 

i.v.m. aanleg warmteleiding.

3. De 3 Molens 
De molendriegang heeft de 

omliggende polder droog gemalen 

in 1672 , in de molens wonen nog 

mensen. Het voetpad richting eindigt 

bij de 3 Molens en rechtsaf richting 

Wilsveen en Driemanspolder.

4. Buitenplaats Molenwei 
De onderneemster Vicky van der 

Krogt heeft op deze plek kunstenaars 

samengebracht en een panorama 

platteland over de historie van de 

polder tentoongesteld. Tevens zijn hier 

boerenlogies, activiteiten, kinderspelen 

en wellness.

5. Stompwijkseweg 46a 
Op deze voormalige boerderij zijn 

2 woningen gerealiseerd en is de 

boerderijfunctie naar wonen gegaan 

met een mooi resultaat. Dit zou bij 

meer boerderijen in het buitengebied 

kunnen. 

6. Stompwijkseweg 48 
De boer Arie Breedijk heeft jongvee 

en paarden op zijn boerderij, een 

neveninkomst. Voor een goed doel 

wordt hier High Tea gehouden en 

oliebollen in december gebakken en 

verkocht

7. Hoek de Krom 
Hoe mooi zou het zijn om hier 

bijvoorbeeld de auto te parkeren 

en de natuur in te stappen op een 

halfverharde wandelpad of klompenpad 

het weiland in. Klompenpaden zijn 

wandelroutes over boerenland in 

Utrecht en in Gelderland.

8. Stompwijkseweg 56 
Boerderij hadden vroeger ingerichte 

tuinen en fruitbomen, een inspiratie om 

dit opnieuw te proberen.

9. A. Stompwijkseweg 60a en b 
Helaas is deze boerderij in verval, zelfs 

het dak is vorig jaar ingestort.  
B. Buitenplaatsen 
In Stompwijk en Wilsveen zijn 9 

buitenplaatsen en boerderijen te 

vinden, welke zijn gebouwd in 1742. 

 Vanuit de Den Haag of Leiden voor 

burgerlijke elite om buiten de stad in 

de zomer te verblijven. Voor ons ligt 

buitenplaats Plassight uit 1733.

Informatie en toelichting



C. Gemaal De Volharding 
Dit gemaal met oude motor nog 

zichtbaar achter het raam, heeft 

de achterliggende polder droog 

gemaakt, voorheen stonden er ook 

3 molens richting de Meerpolder. 

De huidige eigenaar zou hier graag 

een rustplek willen creëren en het 

gemaal opknappen, oude foto’s en 

het meer dan 100 jarige gemaal willen 

tentoonstellen. Vanuit de provincie is 

er via erfgoedhuis-zh.nl mogelijkheden 

om hier iets moois te maken.

D. Meerpolder 
Deze polder werd in 1614 

drooggemaakt en is de oudste 

drooggemaakte polder van Zuid 

Holland. De afgetopte molens liggen 

nog aan de rand van de ringdijk ter 

herinnering. Deze polder is 2 a 3 

jaar na de Beemster drooggemaakt 

(De Beemster polder is Unesco 

erfgoed). Langs de Meerpolder is 

de waterloop aangelegd naar het 

overloopgebied de Driemanspolder om 

de klimaatopwarming op te vangen, 

ook een mooi natuurgebied Op de 

kruispunten van waterwegen kan je 

ook prima suppen, idee voor een 

ondernemer?

E. Bovenmeerweg 2A
F. Ondermeerweg 10 

Kaasboerderij de Vierhuizen 

Deze boer heeft een biologisch 

bedrijfsvoering, maakt kaas, biedt 

wandeltochten en natuuractiviteiten 

aan en heeft onlangs dagbesteding 

toegevoegd. Een actieve boer die 

nevenactiviteiten ontplooit heeft.

10. Boerderij Akkerlust  
Een buitenplaats uit 1765 die nu 

opnieuw opgebouwd wordt met logies 

en nevenactiviteiten.

11. NAM brug 
Op deze plek stonden vroeger JA 

knikkers van de NAM om olie op 

te pompen. Nu zou dit een mooie 

plek zijn om via halfverharde paden 

of klompenpaden het gebied in te 

trekken. Achter deze plek gaat een plek 

voor vogels gecreëerd worden. Hoe 

mooi zou het zijn om op deze plek een 

vaste verrekijker neer te zetten zodat 

bezoekers van dichtbij de boerenland-

vogels kunnen bekijken. Via de website 

waarneming.nl worden diverse mooie 

vogels gespot en gepost. Misschien 

een hufterproof verrekijker?

12. Mogelijke locatie Tiny Houses 
Op deze plek worden mogelijk Tiny 

Houses gerealiseerd, deze kunnen op 

kort termijn helpen om op de verhitte 

woningmarkt jongeren en ouderen te 

laten wonen. 

13. Richting Noord AA 
Verderop zou u, als u terug gaat in 

de tijd, de Geuzen zien varen richting 

Leiden in 1574 om daar de Spanjaarden 

te verslaan, eerst Zoeterwoude en 

vervolgens het Leidens ontzet. Tevens 

is oude Meer en Geerweg ook een 

monument te zien waar in de 2e 

wereldoorlog een bommenwerper type 

Lancaster is neergestort met helaas ook 

burgerslachtoffers.

14. Aansluiting N206 en fietspad 
Deze kruising is een verbeterpunt 

voor voertuigen om de N206 richting 

Leiden op te gaan. Onze partij heeft 

een motie ingediend die raadsbreed 

is aangenomen zodat de gemeente 

nu in overleg is met de provincie en 

Rijkswaterstaat om dit te verbeteren. 

Verderop langs de N206 ligt het 

fietspad 30 centimer verwijderd van 

voortrazende auto’s, in dezelfde motie 

is hier aandacht voor gevraagd om dit 

te verbeteren. De Veenpoldersweg 

http://waarneming.nl


wordt nu verder afgemaakt op plekken 

waar wellen noodzakelijke ingrepen 

vereisen.

15. Uitzicht reservaat Westeinde 
Langs de rijksweg door het reservaat 

met veel vogels is de warmteleiding 

WarmteLink gepland. Dit moet 

zorgvuldig gebeuren en niet tijdens het 

broedseizoen. 

16. De Bles en Meerlaan 
Stompwijk is een echt paardendorp 

met een harddraverij, een vereniging, 

een aantal fokkers en stallen. 

Boterboeren die elkaar uitdaagden 

wie het snelst thuis was met vervolg 

ook de eerste wedstrijden met een 

drankje bij Het Blesse Paard. Op de 

Meerlaan werden de eerste wedstrijden 

gereden vanaf 1909, het ontstaan van 

de Stompwijkse Paardendagen. De 

paardendagen zijn midden in de 20e 

eeuw naar de huidige plek gegaan, 

midden in het dorp.

17. Wit gele kruisgebouw 
Op deze locatie is sociale woningbouw 

voor jong en oud gepland, de 

plannen worden nu gemaakt en de 

sloopvergunning is aangevraagd.

18. Herinrichting Dr. v Noordstraat 
De Stompwijkse gemeenschap wordt 

nu geraadpleegd om deze weg op te 

knappen. Samen met de Adviesraad, 

Stompwijkers, de gemeente en 

Waterschap Rijnland moet dit weer een 

mooie weg worden.

19. Dorpspunt en bouwlocatie ernaast 
Het dorpspunt is het middelpunt van 

de Stompwijkse gemeenschap met 

een school en verenigingen zoals 

bijvoorbeeld ouderensoos, fanfare 

en een jongeren sociëteit. Jongeren 

organiseren gezelligheid voor de 

jeugd vanaf 16 jaar onder begeleiding 

van de oudere generaties. Zo is ook 

Stompwijk Summerland ontstaan, het 

vroegere Stomppop in de jaren 70. 

Een driedaags muziekfestival voor 

jong en oud waar jongeren leren te 

organiseren en verantwoording te 

dragen. Er zijn plannen om naast het 

Dorpspunt gezinshuizen te bouwen, 

deze laten nog even op zich wachten. 

Een ideale plek voor gezinnen naast 

de school in het Dorpspunt. Dat is 

hard nodig voor de school, het aantal 

kinderen vermindert al jaren en er zijn 

al combinatieklassen.

20. Dorpshuis 
Van oudsher stond hier een 

zusterklooster wat in 1980 is afgebrand, 

nadien is er een dorpshuis gebouwd. 

Na de bouw van het Dorpspunt is 

deze locatie anti-kraak verhuurd. 

Er worden nu plannen gemaakt om 

hier woningbouw te realiseren, de 

Katholieke kerk is betrokken : de 

locatie moet ten dienste staan van de 

gemeenschap staan. We zijn benieuwd 

naar de ontwikkeling van deze locatie.

21. Zicht Veenpoldersweg 
22. Brug Kniplaan 

Dit is het eindpunt van de tocht, op 

deze plek in buurtschap Paddemoes, 

was rond 1752 een scheepsmakerij 

en later een schipper, op de Kniplaan 

zijn er nog herinneringen te zien. U 

kunt via de Stompwijkse weg, met de 

hobbels op het fietsgedeelte, naar 

huis terugkeren of via de Kniplaan U 

komt dan langs de vogelplas met een 

uitkijkpunt en de Vlietlanden, altijd 

mooi voor een rondje eromheen.

Meer informatie:
https://leidschendam-voorburg.christenunie.nl

https://leidschendam-voorburg.christenunie.nl

