Door een winderig Groene Hart

Al weer een seizoen achter de rug. Een seizoen met nog wel wat beperkingen door de
corona-maatregelen, maar in juni konden we gelukkig weer op pad. Tenzij oktober ons
nog verblijdt met aangenaam weer, zal het vandaag de laatste tocht van 2021 worden.
De opkomst is vandaag wel erg mager. Slechts 4 deelnemers melden zich bij het Huis
van de Buurt Matillo. Ze worden vandaag goed verzorgd want er zijn 4 begeleiders die
deze dag voor de veiligheid en ondersteuning kunnen zorgen. Enkele personen die
regelmatig meegaan moesten vandaag door omstandigheden kort voor de tocht afzien
van deelname.
Om 11:00 uur gaan we met ons achten op pad voor een trip van 25 kilometer door een
deel van het Groene Hart. Het is droog maar met een harde zuidwestenwind en een niet
zo hoge temperatuur. Met een optimistisch weerbericht dat ook zon voorspelt, gaan we
dan toch maar op pad.
Door de wijk Roomburg rijden we naar park de Bult waar we niet doorheen maar langs
rijden naar het fietspad langs de spoorlijn richting Het Rijn-Schiekanaal en dan naar park
Cronesteyn waar we de afslag naar de Tuin van de Smid nemen. We gaan daar nog niet
aan de koffie omdat we nog maar net onderweg zijn en een koffiestop op dat tijdstip nog
niet op het programma voor deze dag staat.
We volgen de paden door het park tot de uitgang naar het Grote Polderpad. Een leuk pad
gelegen tussen de spoorlijn en de N11.
Aan het einde van dit pad gaan we door de tunnel onder de N11 en even verder bij de
Grote Poldermolen het Molenpad op dat ons richting Zoeterwoude-Dorp brengt. Op dit
deel van de route in de open polder hebben vooral de mee-fietsers veel last van de
tegenwind. De scootmobielberijders kunnen genietend van het uitzicht over de polder
rustig achterover leunen en hun voertuig het werk laten doen. Halverwege het fietspad
stoppen we bij een picknickplaats om de fietsers even wat adem te laten halen.

Na deze korte rustpauze rijden we naar het einde van het Molenpad en komen in het
dorp. Daar worden we onaangenaam verrast omdat de Noordbuurtseweg afgesloten blijkt
te zijn wegens werkzaamheden. Daardoor worden we gedwongen om een omweg te
maken door het dorp over hier en daar wat hobbelige straten waar de scootmobielrijders
meer last van hebben dan de mee-fietsers. We komen zonder problemen in het centrum
van het dorp en volgen het langs een brede sloot gelegen ’t Watertje naar de
Zuidbuurtseweg.
We passeren de kerk en slaan dan af naar de open polder tussen
de Zuidbuurt en de Weipoort. We maken gebruik van een smal
pad tussen de weilanden, Het Lange Kerkpad. Vanaf dit pad
hebben we een mooi uitzicht over de polder waarin diverse
soorten waterwild, zoals ganzen, eenden en zwanen en enkele
blauwe reigers zijn te zien. We stoppen bij een gestileerd beeld
van een grutto langs de kant van het pad. Vroeger wemelde het
in deze polder van de weidevogels waaronder de
grutto, onze nationale vogel, waarvan de
aantallen in de afgelopen decennia aanzienlijk
zijn afgenomen.
We komen in de Weipoort en rijden naar ons
koffieadres bij IJsboerderij de Jong. Soms is het
er druk maar op deze winderige septembermorgen zijn we bijna de enige klanten.
Inmiddels is de zon gaan schijnen
en kunnen we na het bestellen
van onze consumpties aan de koffie of lunch
beginnen. We zitten op het terras aan de
Weipoortsevliet en genieten van het uitzicht over
de grote polder tussen de Weipoort en de
buurtschap Gelderswoude en met uitzicht op de
contouren van Zoetermeer en Hazerswoude-Dorp.
Na de lunchpauze stappen we weer op en rijden
over de Weipoortseweg terug naar het Bommelhuis
bij de Bommelbrug. In dit huis was tot voor kort
een museum gevestigd over de stripfiguren Ollie
B.Bommel, Tom Poes en andere figuren uit de
stripverhalen. Op de gevel van het huis staan nog diverse afbeeldingen van deze
bekende stripfiguren.
Na de Bommelbrug volgen we het Weddepad en de Burmadeweg naar de volgende grote
polder. Vooral in het najaar en de winter wemelt het hier van waterwild zoals diverse
soorten ganzen, grote groepen smienten, (een van de soorten ”fluiteenden”) en van
andere vogels. Vandaag zijn er weinig ganzen te zien maar we zien wel en stuk of 8
ooievaars die kennelijk nog niet aan hun reis naar Zuid Europa of Noord Afrika zijn
vertrokken dan wel daarheen onderweg zijn vanuit noordelijker streken in ons land. Ook
zien we diverse blauwe reigers, een paar futen, meerkoeten en enkele waterhoentjes.
Voor het rustig observeren van al dat gevogelte is er langs de weg een groot kijkscherm
geplaatst. In de weilanden lopen tientallen paarden die kennelijk afkomstig zijn van een
stoeterij en een manege. Behalve de volwassen dieren lopen er ook veel veulens tussen.
Aan de andere zijde van de weg lopen grote kuddes koeien rond, de meesten van het
Blaarkop ras.
Na dit open polderland komen we bij de N11 en de spoorlijn Leiden-Alphen aan den Rijn.
We passeren deze via twee tunnels en komen langs een oude molen die van het
bovenstuk is ontdaan en omgebouwd tot een woonhuis.
We rijden een buurtschap van Hazerswoude-Rijndijk in en gaan verder over de Hoge
Rijndijk die we volgen langs het winkelcentrum Rijneke Boulevard tot de tunnels van de
A4. We steken hier de brug over de Oude Rijn over en vervolgens volgen we het fietspad
dat parallel langs de A4 loopt tot voorbij de Leiderdorpse jachthaven en de IJsbaan. We
ruiken even aan de Munnikenpolder en gaan dan via de fietsersbrug over de A4.

Via de Alexanderlaan komen we langs het Alrijne ziekenhuis, steken bij de rotonde de
Persant Snoepweg over en rijden naar de verkeerslichten bij de Engelendaal in
Leiderdorp.
Na het oversteken van deze weg gaan we park de Houtkamp in en rijden we over een
aantal paden naar winkelcentrum Sandhorst. Het laatste stuk van de route gaan we via
de Splinterlaan naar de Spanjaardsbrug en zijn we terug in Leiden. Via de Lage Rijndijk
komen we op de Sumatrastraat, ons eindpunt van deze route.

Volgende activiteit
Tenzij het in oktober nog lekker weer is om er een dag tussenuit te gaan, staat de
eerstvolgende tocht pas in april 2022 op het programma. Mocht het weer zich lenen voor
nog een tocht in de maand oktober van dit jaar, dan informeren we je daarover op het
moment dat wij op grond van de weersverwachting enige zekerheid hebben over de
mogelijkheden.

Tot besluit.
Ook dit jaar heeft zich een aantal vrijwilligers ingezet om deelnemers aan deze tochten
een plezierige dag te bezorgen. Gezelligheid, sociale contacten, veiligheid en begeleiding
op de tochten was ook nu weer ons motto.
Ik wil alle vrijwilligers dan ook hartelijk bedanken voor hun inzet om een deel van hun
vrije tijd op te offeren voor de deelnemers.
Ik spreek de hoop uit dat wij ook in het komende jaar weer samen leuke tochten kunnen
organiseren en ons ondersteund weten door de inzet van alle vrijwilligers.
Als ScootActief gaan we tijdens de wintermaanden weer plannen maken voor volgend
jaar en hopen op deelname van degenen die nu regelmatig mee zijn gegaan maar ook
aanvulling van nieuwe deelnemers en enkele nieuwe vrijwilligers.
Rest mij nog om u allen een plezierige en gezonde winterperiode te wensen in de hoop u
aan het begin van ons volgende seizoen weer te mogen begroeten op onze tochten.
Rien Rijk
Voorzitter ScootActief

