
 

 

 
 
 

 
          
  
 

Storm in de polder. 

  

Boterhuispolder                                     rust bij de Koppoel 
 
Vandaag donderdag 29 juli hebben we het plan opgevat om een tocht van 25 km te gaan maken door 

het poldergebied ten noordoosten van Leiden. Of dat nu zo’n verstandige keuze was lijkt deze morgen 

twijfelachtig. Hoewel het een droge dag lijkt te worden, worden we verrast door een loeiende storm uit 

de zuidwesthoek met een kracht van 6 en uitschieters naar windkracht 7. Kijkend naar boven zien we 

een tamelijk open hemel waar geen donkere wolk te zien is. Grote blauwe stukken met wat 

schapenwolkjes doen vermoeden dat het een zonnige en droge dag zal worden. Op grond van deze 

waarnemingen besluiten we dan toch maar de geplande route door de polders te gaan maken. 

 

We verzamelen bij het Huis van de Buurt Op Eigen 

Wieken aan het Valkenpad in Leiden. De opkomst voor 

deze tocht is teleurstellend. Gisteren nog rekenden we op 

deelname van tenminste 7 scootmobielen. Vandaag 

komen er echter maar vier aan de start. Door 

omstandigheden blijken er drie personen die zich hadden 

aangemeld, op de een of andere wijze verhinderd te zijn. 

Hoewel het streven van ScootActief is om met tenminste 

5 deelnemers een tocht te gaan rijden, willen we degenen 

die wel zijn gekomen niet teleurstellen en gaan we met 

slechts 4 scootmobielen op pad. De tocht wordt begeleid 

en beveiligd door 3 vrijwilligers op de fiets.  

 

We vertrekken uit de Slaaghwijk en rijden via de 

IJsselmeerlaan richting Willem de Zwijgerlaan. Om het drukke kruispunt te vermijden maken we een 

omweg langs de volkstuinen en de Zijl en komen zonder oponthoud bij de oprit naar de Zijlbrug. Vaak 

is deze brug in de zomermaanden dicht om schepen die de Zijl bevaren doorgang te verlenen. Ook nu 

is dat weer het geval en kunnen we even een rustpauze inlassen. Zodra de brug weer open is voor het 

verkeer steken we over en dalen dan af naar de oever van de Zijl. Via de Zijlzoom rijden we naar de 

tunnel onder de  Provinciale weg en slaan we af naar de Dwarswatering. We komen op het fietspad 

langs deze watering en ervaren dan al dat we te maken hebben met forse windvlagen die het riet en 

de daarin groeiende bruine kaarsen van de lisdodde, behoorlijk richting het wateroppervlak dwingen.  



 

 

We steken de brug over van de Dwarswatering en rijden de 

Leiderdorpse wijk De Leyhof binnen waar we via een zigzag 

koers over het Burchtplein naar park De Bloemerd rijden. Hier 

in het park merken we door de dichte begroeiing weinig van de 

wind maar zodra we de Bloemerd verlaten en weer langs de 

Dwarswatering rijden merken we dat de wind zeker niet 

minder is geworden. Via de Persant Snoepweg gaan we naar 

onze rustplaats en koffiepauze bij La Place.  

We drinken met de hele groep koffie en enkele deelnemers 

maken gebruik van de mogelijkheid om een vroege lunch te 

nuttigen. Na een klein half uur stappen we weer op en rijden 

we naar ’t Ghoybos, een mooi stukje natuur naast een drukke 

verkeersweg. We steken een smalle brug over en gaan dan in 

rechte lijn, langs de snelweg A4 en de spoorlijn van de HSL 

(Hoge Snelheidslijn) Met de wind in de rug gaat het met een 

snelheid van even boven de 12 km voorspoedig. We 

hebben op dit stuk langs de Bos- en Blauwmolenpolder 

een leuk uitzicht over de weilanden waarin groepen 

ganzen en eenden zitten, liggen en lopen. In de verte 

zien we ook een aantal molens waarvan sommigen 

gebruik maken van de sterke wind om overtollig water 

uit de polder weg te pompen. In het weiland langs de 

weg staan de grote masten van de nieuwe 

hoofspanningslijn die recentelijk gebouwd is en die van 

Hoek van Holland naar Beverwijk loopt.  

Aan het einde van de weg langs het spoor gaan we linksaf op weg naar Rijpwetering. Langs de weg 

zien we een aantal boerenhoeven en tuinen met fraaie bloemen. 

We passeren restaurant de Vergulde Vos, dat we eigenlijk als rustplaats hadden gekozen, maar ze 

blijken niet te beschikken over een aan onze  wensen aangepast invalidentoilet. We draaien de 

Ripselaan op en na een honderdtal meters verlaten we deze weg weer en rijden de Poeldijk op. Deze 

dijk biedt een fraai uitzicht over de laag gelegen polder en over het gebied van de Kagerplassen. Langs 

de dijk staan twee molens waarvan er 1 volop draait. De wieken komen dicht bij de weg bijna aan de 

grond en menig voorbijganger schrikt van deze zwiepende wieken zo vlak langs de weg.  

We passeren ook een tweede molen waarvan de 

wieken in de ruststand staan. Even verder komen we 

bij een grote open stal waarin een groot aantal koeien 

staat. Dit punt is voor ons een keerpunt. Voor we 

echter terug gaan richting het dorp stoppen we bij 

een klein parkje gelegen aan de oever van de 

Koppoel en genieten we van het uitzicht over het 

plassengebied. Hoewel het op dit punt ook flink waait 

is het met een uitbundig schijnend zonnetje een 

plaats waar je langer zou willen vertoeven. Een deel 

van het water bij het parkje is afgezet met bollen en 

kan worden gebruikt om te zwemmen. We zijn de 

enige gasten en hebben geen zwempak meegenomen 

dus van zwemmen kan geen sprake zijn. Als we wat 

slaperig en zondoorstoofd zijn geworden besluiten we 

om weer verder te gaan en niet te wachten tot we 

langzaamaan indutten en aan een siësta gaan beginnen. Tot ons rustmoment op de Poeldijk hebben 

we voornamelijk de wind in de rug gehad. Nu op de terugweg realiseren we ons al snel dat het 

inderdaad flink stormt. Vooral de begeleiders op de fiets moeten, kromgebogen over hun stuur, de 

storm trotseren. De scootmobielbestuurders laten de voortgang over aan de motoren van hun 

voertuig.  

We rijden door Rijpwetering en gaan richting Oud Ade. Na de kerk te zijn gepasseerd gaan we het dorp 

in via de Zwarteweg die doodloopt maar ons wel brengt op een punt waar een aantal boerderijen staat 

en waar je de rust en stilte van de grote polder ervaart. Aan het einde van deze landweg staan we 

even stil om te genieten van het uitzicht over de polders en rijden dan dezelfde weg weer terug naar 

de doorgaande weg naar Leiden. 



 

 

Na het passeren van de Watertuin van Warmond en na het beklimmen van een hoge brug over een 

brede watering slaan we af en rijden de Boterhuispolder in. In deze grote open polder worden we 

gegeseld door een zwiepende wind en zo nu en dan bijna van het fietspad geblazen.  

Door de polder loopt een slingerend fietspad dat door de loslopende koeien en paarden vooral als toilet 

wordt gebruikt. Thuisgekomen zullen de banden van de scootmobielen wel schoongemaakt moeten 

worden om te voorkomen dat zij in huis de vloerbedekking besmeuren en een mestgeur achterlaten. 

 

Omdat de koeien en paarden loslopen staan ze ook 

wel op het fietspad en op enkele plaatsen zijn ze niet 

van plan om ons zomaar door te laten. Met enige 

aandrang en voorzichtig manoeuvreren lukt het om 

deze dieren te passeren. Op een aantal plaatsen in de  

weilanden zien we grote groepen ganzen en in de 

sloten ander waterwild. In de polder lopen ook hazen 

maar vandaag zijn die niet te zien.  Mogelijk hebben 

ze op deze zonnige maar winderige dag gekozen voor 

een siësta. Opvallend zijn de grote aantallen koeien 

van het ras Lakenvelder, zowel zwarte als rode. Ook 

lopen er grote aantallen van het ras Blaarkop.  

We komen uit op de Zijldijk die we volgen tot we in 

Leiderdorp zijn. Onderweg hebben we een fraai 

uitzicht over de Zijl, ’t Joppe, de Grote Sloot en de eilanden Tengnagel en de Strengen. We passeren 

de aanlegsteiger van het voetveer dat passagiers en fietsers overzet van de Zijldijk naar de Broek en 

Simontjespolder 

 

Na de onderdoorgang onder de oprit naar de Zijlbrug gaan we omhoog naar deze brug en rijden we 

het parkoers, dat wij na de start hebben gevolgd, contra om zo weer terug te komen waar we deze 

tocht zijn gestart. Twee deelnemers zijn dan niet meer aanwezig omdat zij na de Zijlbrug huiswaarts 

zijn gegaan. De deelnemers waren erg enthousiast over deze tocht en kijken uit naar de volgende 

tocht op donderdag 12 augustus, 

 

Volgende tocht: 

Donderdag 12 augustus 2021. We gaan  een stadsrit maken en volgen dan de route van de Leidse 

Singelparkroute met enkele andere leuke gebieden in de stad. 

We verzamelen om 12:45 uur bij Het Huis van de Buurt De Kooi in de Driftstraat 49 te Leiden. De start 

is om 13:00 uur. De afstand is iets minder dan 10 Km. 

Voor deze stadsrit is slechts plaats voor maximaal 6 deelnemers, dus als je mee wilt, reageer dan snel 

via het inlegvel op onze website www.scootActief.nl of via mailadres rienrijk@gmail.com of telefoon 

071-5221936. Kosten deelname 2,50 euro contant te betalen bij de start.  

 

Rien.  

  

http://www.scootactief.nl/
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