
 

 

 

Tuinkamers kenmerken 
de Boerhaavetuin 

 
 

 

 
 

 
Borstbeeld van Herman 

Boerhaave in het ‘Domi-
neesbos’ grenzend aan 

de Boerhaavetuin 

 

 

 

 

 

Behoud van Het Groene Hart van Voorhout 
Het Boerhaavehuis en de Boerhaavetuin vormen een 

uniek klein landgoed, ook wel ‘de Parel van Voorhout’ 
genoemd. Het landgoed ligt in het Groene Hart van 

Voorhout, verscholen achter de Bartholomeuskerk, de 
Kleine Kerk en begraafplaats van het dorp. 

 
 

Stichting het Boerhaavehuis 
Stichting het Boerhaavehuis is in 1981 opgericht. Het 

bestuur bestaat uit een aantal enthousiaste mensen 
die de eigenaar steunen om huis en tuin voor 

toekomstige generaties te behouden. Daarom heeft de 
Stichting als missie “het in stand houden en bekend 

maken van het Boerhaavehuis en de betekenis van 

Herman Boerhaave”. De tuin is vrij toegankelijk binnen 
de openingstijden. Jaarlijks worden in de Boer-

haavetuin voor een breed publiek rondleidingen geor-
ganiseerd zoals onder andere op de begunstigersdag, 

de open monumentendag en tijdens lokale  aange-
legenheden. Ook scholieren en verenigingen zijn graag 

geziene gasten.  
 
 



 

 

 

De Hollandse 
Renaissancetuin 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

                 

Het Boerhaavehuis en de Boerhaavetuin 
Historische tuinen bij kleine landhuizen zien we in ons 

land nauwelijks meer. De prachtige Boerhaavetuin met 
de kenmerken van een Renaissancetuin die in 1994 is 

aangelegd, is dan ook bijzonder te noemen. Karakteris-
tiek voor de tuin zijn de berceau (lindenlooflaan), de 

lommerrijke oprijlaan, de symmetrisch geplaatste fruit-
bomen en de siertuin. De kruidentuin werd aangelegd 

als postume hommage aan Herman Boerhaave. 
 

Hermannus Boerhaave, die met name voor de medische 
wetenschap van grote betekenis is geweest, werd in 

1668 geboren in het Boerhaavehuis. Hij vormt de es-
sentie van de cultuurhistorische waarde van het 

Boerhaavehuis en de Boerhaavetuin. De koppeling van 

de woning aan de Renaissance, de tuin, de kunstwerken 
en de Boerhaavekamer met herinneringen uit het 

verleden, maken dit Rijksmonument uniek. De 
Protestantse Gemeente Voorhout is eigenaar van het 

Boerhaavehuis, en doet tot de dag van vandaag nog 
steeds dienst als pastorie. 

 
 

Praktische zaken 
Wekelijks is een team vrijwilligers actief voor het onder-

houd van de tuin. Hierbij is er ook aandacht voor een 
stukje biodiversiteit. De financiële middelen voor groot 

en klein onderhoud verkrijgt de Stichting via begun-
stigers, subsidies, erfstellingen en legaten. Stichting het 

Boerhaavehuis beschikt over een ANBI status 

(Algemeen Nut Beogende Instellingen). Dit betekent dat 
giften van donateurs aftrekbaar zijn van de inkomsten- 

of vennootschapsbelasting. 
 

 
Nieuwsgierig geworden?  

 
Meer informatie via www.boerhaavehuis.nl 

 
 

De tuin is gratis toegankelijk: 

Maandag tot en met zaterdag 

● 10:00 tot 16:00 uur 

Zondag:  

● 12:00 tot 16:00 uur 


