
t

Welkom bij 
Oud-Poelgeest
De van oorsprong middeleeuwse, historische 
buitenplaats Oud-Poelgeest heeft een geschiedenis 
die eeuwen terug gaat. Het huidige Kasteel werd 
gebouwd in de tweede helft van de 17e eeuw,  
ongeveer op de plaats waar eerder een 
middeleeuwse burcht stond. 

De Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest heeft het landgoed met opstallen in erfpacht van de 

Gemeente Oegstgeest, met de verplichting het geheel in goede staat van onderhoud te brengen 

en te houden. Vanaf eind jaren 80 worden de monumenten stap voor stap gerestaureerd. 

Om daarvoor middelen te genereren worden het Kasteel en Koetshuis verhuurd aan 

Kasteel Oud-Poelgeest BV, die het gehuurde als congreshotel in gebruik heeft. 

Het landgoed is vrij toegankelijk voor publiek. Het park biedt plaats aan diverse 

buitenactiviteiten: er vinden culturele manifestaties, rondleidingen en 

schoolbezoeken plaats. 

Herman Boerhaave
Eigenaar Oud-Poelgeest 1724-1738

Herman Boerhaave.  Hij gebruikte de tuin als dependance van de Hortus Botanicus en plantte 

er “uitheemse bomen, zeldzame gewassen en vreemde planten”. Zijn dochter en kleindochter 

bewoonden Oud-Poelgeest nog vele jaren met hun familie. In die jaren werd de omvorming 

naar een tuin in Engelse landschapsstijl in gang gezet.

In de 18e eeuw werd het huis bewoond door de 

Leidse hoogleraar geneeskunde en plantkunde,

Koetshuis
Gebouwd ca. 1867 - Locatie 

Waterput
Gebouwd in 1550 - Locatie

Tuinmanswoning

Hotel

Tulpenboom Boerhaave

Spiegelvijver

 U bevindt zich hier

Het 17e eeuwse koetshuis is in 1898 omgebouwd tot de nog steeds 

op het landgoed aanwezige Tuinmanswoning. Dat gebeurde enige 

jaren nadat doorJacob Hendrik Willink een groot, en voor die tijd 

hypermodern, Koetshuis was gebouwd. 

Dit Koetshuis bood aan de voorzijde, waar zich nu het restaurant 

van Hotel Oud-Poelgeest bevindt, ruimte aan 6 koetsen. In het 

achterdeel was stallingsruimte voor 8 of 10 paarden en er was 

woonruimte voor de koetsier.  

Ten noordwesten van de Tuinmanswoning staat, nabij de oprijlaan, 

de waterput met het jaartal 1550 erop gebeiteld. De put was een 

geschenk van Karel V ter gelegenheid van het huwelijk van zijn 

kamerheer Filips van Hamal met de erfdochter van 

Oud-Poelgeest Margriet van Culemborg. De put zal oorspronkelijk 

dichter bij de toenmalige burcht hebben gestaan en is waarschijnlijk 

verplaatst toen het huidige kasteel gebouwd werd.

Aanlegsteiger
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Boogbrug
Gebouwd ca. 1900 - Locatie 

De boogbrug, aan de zuidzijde van het Kasteel, werd vermoedelijk 

rond 1900 in opdracht van Jacob Hendrik Willink gemaakt. Het 

is één van de eerste, zelfdragende gewapend-betonconstructies 

in Nederland. Het enigszins diabolovormige brugdek is slechts 

12 cm dik. De op zandsteen lijkende zijkanten zijn in feite houten 

panelen. De ijzeren leuningen zijn afkomstig van een eerdere brug 

op deze plaats. De brug is in 2014, naar een restauratieplan dat 

dateert van 1947,  geheel gerestaureerd.
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Kasteel
Gebouwd in 1668 - Locatie

De Amsterdamse koopman Constantijn Sohier bouwde het huidige Kasteel in Hollands classistische stijl, te midden van 

een park met vijvers, grachten en een oprijlaan. In de 18e eeuw woonde Herman Boerhaave er en later zijn dochter en 

kleindochter met hun adellijke echtgenoten. In die tijd werd de omvorming van het park in Engelse landschapsstijl in 

gang gezet. In de 19e eeuw koopt Gerrit Willink Oud-Poelgeest en wordt het huis ingrijpend verbouwd. De zandstenen 

voorgevel werd aangebracht, de uivormige torens werden toegevoegd en binnen werd de Drakenzaal ingericht. 
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Kapel

Wij danken onze subsidiegevers en de 

vele vrijwillgers voor hun bijdragen aan 

de instandhouding van Oud-Poelgeest.

Oud-Poelgeest 
is onderdeel van

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap


