(Pannenkoeken)restaurant
Dekkers Hoeve
- Essepad 6

Object Omschrijving

Basis Gegevens
Object Type:

Deze locatie is de perfecte plaats voor een
pannenkoeken restaurant met groot terras en
zeer veel mogelijkheden.
De Hoeve – restaurant / partyzaal is gelegen op
een prachtige locatie in een uniek
polderlandschap. Aan de rand van gemeente Den
Haag. Dekker’s Hoeve is gevestigd in de oude stal
van boerderij Essesteijn (gebouwd in 1760). Het
hoofdgebouw is in gebruik als kinderboerderij. De
Hoeve is geheel gerestaureerd en is nu een
Rijksmonument. Verschillende elementen in het
interieur zijn nog authenthiek, zo staat de hoeve
nog steeds op de originele eikenhouten binten van
250 jaar oud!
Het fietspad van Voorburg naar Den Haag ligt
hier voor het pand. De prachtige ophaalbrug is en
entree die je zelden bij een horecabedrijf zult zien
en maakt het plaatje compleet.
Dekker’s Hoeve wordt door diverse partijen –
alleen op reservering van groepen van 10 of
meer- gereserveerd. Doordat de Hoeve op een
prachtige locatie in een uniek polderlandschap
ligt en hier ook de “BSO op de boerderij” van
Buiten Schoolse Opvang op de Boerderij ZieZo en
de stadskinderboerderij Essesteijn zijn gevestigd
plus de Oosterbegraafplaats in de nabijheid ligt,
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Restaurant
Te Koop
MIH 1400
Prijs op aanvraag
165 m²

wordt het door verschillende partijen (bruiloft,
Begrafenis, kinderpartijen e.d. ) als de locatie
gezien.
Tevens wordt de Museum Molen “ de Vlieger” wat
als museum is ingericht, gecombineerd met een
reservering in Dekker’s Hoeve.
De huidige eigenaren zijn alleen geopend op basis
van reservering. De hoeve zelf is zeer praktisch
ingericht en alles is kwa routing gemakkelijk te
bereiken. Tevens is het mogelijk om een
tussenverdieping te realiseren voor een
vergaderruimte of kleinere reserveringen.
Uiteraard is het mogelijk om de gehele dag open
te gaan. (bv als Pannekoekenboerderij). Hierin is
de nieuwe ondernemer vrij in.
#trouwlocatie
#condoleancelocatie
#terrasaanhetwater
#partijenlocatie
#rondomterras #molenmuseum
Over de gemeente:
Leidschendam-Voorburg heeft een rijke historie
op het gebied van buitenplaatsen. De Vliet was
een belangrijke ader waarlangs buitenplaatsen
zich vooral in de zeventiende eeuw ontwikkelden.
Bestaande boerenhoeves of kastelen zoals De Loo,
De Binckhorst, De Werve en Leeuwensteyn
werden verbouwd tot ware lusthoven met daarin
een tuinmanswoning, koetshuis en theekoepel,
maar ook met boomgaarden schuren, stallen en
een moestuin.
Veel buitenplaatsen bestaan (op onderdelen) nog
steeds. Sommige zijn duidelijk herkenbaar als
buitenplaats, maar andere zijn opgenomen in
verstedelijkt gebied. Buitenplaatsen die nu nog
bestaan zijn bijvoorbeeld Arentsburgh en
Hoekenburg in Voorburg en Rozenrust in
Leidschendam. Andere voorbeelden zijn Hofwijck,
Vliet en Burgh, Vreugd en Rust, In de Wereldt is
veel Gevaer, Eemwijk, Woelwijk en Leeuwenbergh
(tegenwoordig bekend als Huize Dorrepaal). Van
de buitenplaats Rusthof bestaan alleen nog de
oranjerie en de stal van de boerderij.
De buitenplaatsen en landgoederen zijn van
historische, landschappelijke, ecologische en
recreatieve waarde. Waar mogelijk stimuleert de
gemeente eigenaren om hier zorgvuldig mee om
te gaan en het gebied open te stellen voor
bezoekers. Verschillende buitenplaatsen zijn
echter particulier bewoond en normaal gesproken
niet toegankelijk voor publiek

Molens
In Leidschendam-Voorburg staan maar liefst vijf
molens, waaronder een achtkante poldermolen en
één van de laatste zeven overgebleven
houtzaagmolens van Nederland. In het
buitengebied is een Molendriegang te
bewonderen.
Molen De Vlieger in Voorburg is in 1621 gebouwd
als poldermolen. Water malen kan de molen nog
steeds, maar tegenwoordig is ze vooral in gebruik
als museum. Binnenin de molen is te zien hoe
deze werkt en hoe een molenaarsfamilie
omstreeks 1900 woonde en leefde
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