Burgemeesters Jeroen Staatsen (Voorschoten)
en Jan Hoekema (Wassenaar)

Symbool voor eeuwenoude band tussen
Voorschoten en Wassenaar

Kasteel Duivenvoorde
De eerste geschiedschrijving van Kasteel
Duivenvoorde in Voorschoten dateert uit de
11de eeuw. De eerste vijf eeuwen is het kasteel
zelfs bewoond geweest door één en dezelfde
familie, namelijk de Van Duivenvoordes, die haar
naam – Van Duivenvoirde destijds – aan het
kasteel heeft ontleend. Zij noemde zich dus
naar het kasteel, maar de Van Duivenvoirdes
vormden eigenlijk een tak van het geslacht
Van Wassenaer, het eeuwenoude Hollandse
geslacht. De halve ‘wassende’ maan uit het
familiewapen is vandaag de dag nog terug te
vinden in de afzonderlijke gemeentewapens van
Voorschoten en Wassenaar.
Evengoed heeft het kasteel en het omringende
landgoed tientallen namen als bewoner gekend.
Pas de tweede helft van de vorige eeuw, in

1963 werden de eerste rondleidingen gegeven
en in 1965 werd Duivenvoorde officieel een
museum.
Het kasteel – dat ligt op de gemeentegrens tus
sen Voorschoten en Wassenaar als onderdeel
van de Duivenvoordecorridor, dat de groene
grens tussen de beide gemeenschappen vormt
– speelt een symbolische rol in een volledige
ambtelijke samenvoeging onder de naam werk
organisatie Duivenvoorde. Nooit zullen de bei
de dorpen hun identiteit verliezen, maar juist
door de ambtelijke samenwerking versterken zij
elkaars geschiedenis, stellen ze de toekomst
veilig en... wordt flink geld bespaard, kortom;
beter, sterker goedkoper.
De huidige burgemeesters Jeroen Staatsen van
Voorschoten en Jan Hoekema van Wassenaar

voeren intensief overleg over bestuurlijke
samenwerking. Dat gebeurt al sinds 2009 maar
vanaf januari 2013 is die samenwerking offi
cieel bekrachtigd. De ambtelijke samenvoeging
moet leiden tot een betere dienstverlening,
verminderde kwetsbaarheid en ‘minder meer
kosten’. Over twee jaar wordt bekeken of deze
ambitie heeft geleid tot echte verbetering.
Intussen nodigt Kasteel Duivenvoorde iedereen
graag uit voor een bezoek aan dit prachtige
landgoed en het kasteel met haar bijzondere
verhaal. Het kasteel is geopend van 6 april tot
en met 19 oktober. Kijk voor meer informatie op
de website: kasteelduivenvoorde.nl
De landerijen van het geslacht Wassenaar om
vatten onder meer het dorp Wassenaar en het
kasteel Duivenvoorde bij Voorschoten.
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