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– 29 – 30 – 31 – 32 – 44 – 43 – 35 – 34 – 36 – 40 – (Warmondse bos met Huys te 
Warmont) 37 – 39 – VVV Warmond  



Omschrijving 
Deze route voert u langs de Klinkenberger plas naar Voorhout. Bij de molen 
“Hoop doet Leven” loopt u langs de Volkstuintjes naar Voorhout. 

Na een bezoek aan parkbos Overbosch loopt u de winkelstraat van Voorhout in 
waar verschillende mogelijkheden zijn om koffiepauze te houden. 
 

Voor een bezoek aan de Boerhaavetuin gaat u voor de Katholieke kerk rechtsaf 
en het onverharde pad op tot voor de ingang van de Boerhaavetuin.  

 
Via de wijk Oosthout verlaat u Voorhout en loopt via het Spoorpad en door het 
weiland naar de Oude Toren in Warmond. Langs het Landgoed Oostergeest 

en Huys te Warmont loopt u door de Dorpsstraat terug naar het startpunt. 
 

Bezienswaardigheden 

 

Buitenplaats Vroenhof 

Herenweg 52 

2361 ET Warmond 

De historie van landhuis Vroenhof gaat helemaal terug tot de 17e eeuw. Het huis 
stond destijds niet precies op dezelfde plek en ook de naam van het landhuis is 

al meerdere keren veranderd. Pas in 1933 kreeg het de naam Vroenhof. In de 
tussentijd werd het oude landhuis gesloopt en vervangen door een splinternieuw 
bouwwerk. Later werd daar nog een oranjerie bijgebouwd door degene die 

destijds de eigenaar was van de buitenplaats Vroenhof. Het is niet mogelijk om 
het huis en de tuin te bezichtigen, maar je kunt het landhuis natuurlijk wel van 

buitenaf bewonderen. 
 

Buitenplaats Oostergeest 

Laan van Oostergeest 1 

2361 GA Warmond 
 

Huys te Warmont 

Herenweg 139 

2361 EP Warmond 
https://www.zuidhollandslandschap.nl/huys-te-warmont 

Aan de rand van Warmond ligt landgoed Huys te Warmont verscholen in het 
groen. De fundamenten van dit huis stammen uit de 12e of de 13e eeuw. Het 
huidige landhuis is een stuk minder oud. Het oude huis werd namelijk verwoest 

tijdens de Tachtigjarige Oorlog en vervolgens weer herbouwd. Het landgoed waar 
het huis op ligt is niet groot, maar het is wel van grote culturele waarde door de 

eeuwenoude taxusbomen en het mooie landhuis. 
 

Hoop Doet Leven 

Rijnsburgerweg 
2215RB Teylingen 

https://www.boerhaavehuis.nl/
https://www.zuidhollandslandschap.nl/huys-te-warmont


http://www.allemolens.nl 

Molen Hoop Doet Leven is een poldermolen die oorspronkelijk in Rijnsburg werd 
gebouwd in 1783. De molen werd in 1999 verplaatst naar de huidige plek in de 

polder Elsgeest. 
 

Parkbos Overbosch 

Het huidige Overbosch is circa 2,5 hectare groot, het is gelegen in Voorhout in de 

driehoek tussen De Leidse Vaart en de Rijnsburgerweg. 
Rijnsburgerweg t.h.v. nummer 4b 
2215 RA Voorhout 

www.vriendenvanhetoverbosch.nl 
 

 

Boerhaavetuin 

Het huis is vermoedelijk rond 1640 gebouwd op 1 hectare bosgrond. Al die jaren 
is het Boerhaavehuis bewoond door predikanten van Protestantse Gemeente – 
Voorhout, in de volksmond Kleine Kerk genoemd. De huidige predikant is de 37e 

bewoner. Het Boerhaavehuis is de (bewoonde) pastorie van de Protestantse 
Gemeente Voorhout en is niet te bezichtigen. U kunt wel de tuin bezoeken.  

www.boerhaavehuis.nl 

 

Park Groot Leerust 

Burgemeester Ketelaarstraat 1 

2361 AA Warmond 

Buitenplaats Groot Leerust wordt omringd door een prachtige tuin. Tegenwoordig 

is deze achtertuin van het historische herenhuis vrij toegankelijk als Park Groot 
Leerust. Maak een ommetje door deze prachtige tuin en geniet van het uitzicht 

op de molen van de Zwanburgerpolder en de Leede. In de tuin vind je verder 
eeuwenoude bomen en tal van vogels, maar ook een charmante theekoepel die 
werd gebouwd in 1815 en natuurlijk de buitenplaats uit 1717. Groot Leerust 

werd oorspronkelijk gebouwd op basis van een hoeve.  

VVV Warmond 

Praktische informatie 

VVV Warmond 

Gemeentehaven 3 

2361 CM Warmond 

071 301 06 31 

info@vvvwarmond.nl 

http://www.vvvwarmond.nl 

 

Parkeerplaats centrum 

Gemeentehaven 

2361 CM Warmond 
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