
 

 

 

 

 

 

          

 

 

Openingsrit seizoen 2022 op 14 april 
 
 

 Zonnige tocht naar de buren in Warmond en Oegstgeest 
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Eindelijk kan het dan weer. Na alle beperkingen veroorzaakt door het corona-virus, kunnen 

we met de scootmobielen er op uit. Op deze zeer zonnige donderdag 14 april, met 

temperaturen die een stuk liggen boven het gebruikelijke niveau in april , beginnen we bij 

het Huis van de Buurt De Kooi in de Driftstraat , aan een rit door de Kooi, de Merenwijk, 

Warmond en Oegstgeest. Er zijn vijf enthousiaste begeleiders aanwezig die er echt zin in 

hebben om de deelnemers in de scootmobielen een plezierige middag te bezorgen. Helaas is 

de opkomst voor deze eerste rit van2022 erg mager. Na de aanmelding door 6 deelnemers 

komen er maar 3 naar het vertrekpunt. Op het laatste moment hebben zich 2 deelnemers 

afgemeld en van 1 deelnemers hebben we niets gehoord. Door deze geringe opkomst gaat 1 

begeleider maar naar huis om wat anders te gaan doen. Na enig overleg besluiten de andere 

begeleiders om toch maar te gaan starten met de tocht. De wel aanwezige deelnemers 

onder wie een nieuweling hebben zich verheugd om er op uit te trekken en gelet op hun 

verwachting en het bijzonder fraaie weer wordt besloten om dan maar met 3 deelnemers op 

pad te gaan. Rien heeft de route bedacht en de tocht voorbereid en gaat als voorrijder 

fungeren. 

Om 13:00 uur gaan we van start. We rijden via de Javastraat naar het Kooipark en 

doorkruisen dat park waarna we via de Kooilaan naar de Willem de Zwijgerlaan rijden en 

vervolgens het Noorderpark inrijden. In het park is het rustig en kunnen we de verschillen 

de vogelgeluiden goed horen. Ook deze gevederden hebben het op deze middag kennelijk 

goed naar de zin. Als we het park zijn doorgereden gaan we via de Nieuwe Marnixstraat 

naar de Gooimeerlaan en na de brug over de Slaaghsloot volgen we het fietspad dat langs 

deze sloot en de flats van de Slaaghwijk loopt, tot de IJsselmeerlaan. We gaan daar linksaf 

en wat verder over een ander fietspad de tunnel onder deze weg door. 

Na de tunnel volgen we de Dontermeerlaan tot de afslag naar de rivier de Zijl. Langs de 

oever van deze waterloop loopt het fietspad, genaamd Rozenpad. Dat pad gaat op de grens 

van Leiden en Teylingen, de Broek- en Simontjespolder in. We stoppen bij de brug over de 

Grote Sloot die de Leede in Warmond, verbindt met de Zijl. Rien vertelt iets over de 

Merenwijk, en de Broek- en Simontjespolder, die ooit veel groter was, maar waar nu de 

grote Merenwijk in gebouwd is. Slechts een klein deel van de polder is er nog van over. En 



 

 

heeft zich ontwikkeld tot een  ruim en mooi  recreatiegebied, dat aansluit op de eilanden de 

Strengen en Tangenent. Deze eilanden liggen aan de grote plas genaamd ’t Joppe waar 

ligweiden en een strandje ruimte bieden voor recreatie. Op Tangenent en in de wateren van 

de Zijl en ’t Joppe wemelt het vaak van grote groepen ganzen eenden en meerkoeten. Ook  

verblijven er veel fazanten die zich meestal wel laten horen maar omdat zij zich  meestal 

verschuilen in het riet in het kreupelhout krijgt men ze niet zo vaak te zien. Ook waterrallen, 

spechten, en veel andere soorten vogels kan men er aantreffen. Bij een grote vijver is 

recentelijk een hoog vogelkijkscherm geplaatst. Over Tangenent en de Strengen, maar ook 

door de Broek- en Simontjespolder loopt het wandelpad “de Zwanburgerpolder” Als men dat 

pad wil bewandelen moet men afspraken maken met een paar vrijwilligers die een oude 

notarisboot gebruiken om wandelaars over te zetten van het ene eiland naar het andere. 

Voor grote wandelgroepen is dat wat lastig want op de boot mogen slechte 12 passagiers 

mee. Een andere veerpont zet personen zonder of met fiets over vanuit de polder ovmolener 

de Zijl naar de Boterhuispolder. 

We rijden verder door de polder en passeren de Broekdijkpoldermolen, die oorspronkelijk in 

de buurt van Haarlem actief was om een andere polder droog te houden. De gemeente 

Haarlem heeft de molen geschonken aan Warmond. We rijden langs de golfbaan de 

Kagerzoom en zien tussen het fietspad en de golfbaan een aantal houten vlonders liggen die 

deel uitmaken van een zogenaamd Struinpad. De vlonders zijn erg smal en hoewel er hier en 

daar palen naast staan, is het bepaald geen pad voor mensen met evenwichtsstoring. Een 

misstap is zo gemaakt en het gevolg kan een nat pak of natte voeten zijn.  

We komen dan in  de Veerpolder via een pad langs de Warmondse IJsclub waar in koude 

winterdagen geschaatst kan worden maar de meeste dagen wordt dit gebied gebruikt voor 

het skaten. We verlaten de Veerpolder en steken de brug van de Leede over en komen dan 

in Warmond. Na de Paddoxlaan gaan we bij de verkeerslichten de Sweilandlaan in . Niet veel 

verder slaan we de Jan Steenlaan in en passeren we het huis waar deze Leidse schilder een 

tijd gewoond en gewerkt heeft. Ter herinnering staat er langs de straat een buste met hoofd 

van deze schilder.  

Via een parkeerterrein gaan we de brug over naar het eiland Koudenhoorn waar we langs de 

oever van de Leede en ’t Joppe rijden naar het restaurant Coazy Voor een korte rustpauze 

maken we een koffiestop en genieten we  op het ruim bemeten terras van het fraaie zonnige 

weer en kijken we uit over ’t Joppe naar een groot deel van het plassengebied van de Kaag.  

 

Na de pauze rijden we nog een stuk over het eiland waarbij we geconfronteerd worden met 

een kennelijk net verhoogd onverhard pad, waarop een dikke laag schelpengruis is gestort. 

Voorwaar geen ideale ondergrond voor een scootmobiel. Gelukkig loopt geen der 

deelnemers vast in dit schelpenpad en kunnen we via de brug het eiland verlaten. 

We draaien de Dorpsstraat van Warmond in en rijden langs al wat oudere huizen naar de 

Burgemeester Ketelaarstraat. We besluiten om dan ook nog maar een bezoek te brengen 

aan het park Groot Leerust. We stoppen bij de ronde theekoepel aan de oever van de Leede. 

Kennelijk is de concentratie bij één der deelnemers wat afgenomen want terwijl anderen 

stoppen rijdt hij net even te ver door en knalt op een andere scootmobiel. Gevolg geringe 

schade en wat schrik, Gelukkig blijken beide voortuigen niet zodanige schade te hebben 

opgelopen dat doorrijden problemen gaat opleveren.  

We verlaten het park weer en rijden naar de brug die ons in het bos van Huyze Warmond 

brengt. We zien het grote landhuis dat deels in 

gebruik is bij het Zuidhollands Landschap en 

waar een ex minister woont. Via de oprijlaan 

rijden we richting uitgang aan de Herenweg. 

Voor we daar komen rijden we nog een stukje 

een onverhard pad op om te kijken naar een 

grote boom waaromheen een grote uitstalling 

is van kabouters.  

 

Als we het bos uit zijn, steken we de drukke 

Herenweg over en rijden naar het gebied van 

het landgoed Oostergeest. Voor het huis ligt 

een grote weide waarop een hoge paal staat 

met een ooievaarsnest. Boven het nest uit zijn 



 

 

de kopjes te zien van jonge ooievaars. In de weide 

loopt een ooievaar rond, kennelijk op zoek naar 

voedsel voor hemzelf en de koters.  

 

We stoppen bij de ruïne van een kerk en het 

daarvoor liggende kerkhof . Rien vertelt iets over de 

geschiedenis van de kerkruïne en het 

aangrenzendse Mariengaarde.. De kerk werd tijdens 

de Spaanse belegering van Leiden door de 

Spanjaarden, verwoest door Leidenaren die wilden 

voorkomen  dat Spaanse troepen de kerk zouden 

gebruiken als een uitvalsbasis voor het beleg van 

Leiden. Later is de kerk weer herbouwd maar is ook 

weer in verval geraakt nadat er in het dorp een 

nieuwe kerk werd gebouwd. Het complex van 

Mariengaarde was in de Franse tijd een kostschool, 

later het klein seminarie van het bisdom Haarlem, 

vervolgens een woonzorgcentrum en nu een 

wooncomplex met appartementen.  

 

Na Mariengaarde passeren we nog een kerkhof, 

links van de weg en rijden dan een rustig wijkje in. 

Via een wat zigzag koers bereiken we de weg langs 

de spoorlijn en gaan bij de verkeerslichten de 

spoorlijn onderdoor. Op de wanden van dit viaduct hebben schilders zich uitgeleefd, Het 

wemelt van de kleurrijke afbeeldingen. 

Door een aantal straten , sommige met grote luxueuze villa’s, komen we via een brug uit bij 

de oever van de Klinkenbergerplas. We rijden langs de boorden van de grote plas naar de 

uitgang aan de  Haarlemmertrekvaart, gaan de brug over van de watering met dezelfde 

naam en rijden Oegstgeest binnen. We gaan in bijna rechte lijn door de grote Haaswijk , 

passeren de kop van het Zocherpark en gaan via een fietsbrug het Oegstgeesterkanaal over. 

Na de brug gaan linksaf  de President Kennedylaan op. Via alweer een zigzag koers komen 

we op de Piet Heinlaan en rijden dan een park 

in. Na een paar bruggen te zijn gepasseerd 

komen we bij de uitgang aan de Laan van 

Alkemade. We volgen deze  straat tot het 

einde en steken de Laan van Oud-Poelgeest 

over waarna we de oprijlaan oprijden naar 

Kasteel Oud Poelgeest. Voor het kasteel 

stoppen we nog even en rijden dan langs het 

Koetshuis en een fietsenstalling naar de 

Kwaaklaan. Voor de Haarlemmertrekvaat 

gaan we rechtsaf de brug op. Voor het 

woonwagenkamp gaan we de Broekweg op en 

via dit fietspad komen we onder de spoorlijn 

door en na de onderdoorgang gaan we 

rechtsaf het Stadspolderpad op tot we de 

Stinksloot hebben gepasseerd. Via het pad 

langs deze sloot rijden we naar de wijk 

Groenoord en over een paar bruggen de 

Veehalstraat en de Leidatostraat komen we bij de rotonde van de Gooimeerlaan, steken die 

over en rijden over het fietspad het Zwarte pad op langs de Mimar Sinan moskee. We steken 

via het viaduct de Willem de Zwijgerlaan over en gaan verder op de Driemanschapskade. 

Vervolgen door een stukje van de wijk Nieuw Leyden, langs een klein bosperceel in de wijk 

naar de Marnixstraat en dan via de Bernhardkade naar het Kooiplein. Het laatste stukje van 

deze tocht gaat langs het Huis van de Buurt Het Gebouw naar de Driftstraat en kunnen we 

bij het Huis van de Buurt De Kooi in de remmen knijpen . Deze eerste rit zit er op en zowel 

de deelnemers in de scootmobielen en de begeleidende vrijwilligers hebben echt genoten 

van deze tocht en kijken met verlangen uit naar de volgende tocht. Als we dan weer mogen 



 

 

genieten van zo’n geweldig weer en er een groter aantal mensen voor wie deze activiteiten 

worden georganiseerd mee gaan doen, dan hoort je ons niet mopperen.  

 

 

Volgende activiteit 

 

 Donderdag 28 april 2022   Tocht naar de Bollenvelden rond Sassenheim en Voorhout.   We 

verzamelen om 10:45 uur op het plein  voor de voormalige Groenoordhallen aan de Willem de 

Zwijgerlaan  te Leiden. Verzamelen om 10:45 uur. Vertrek 11:00 uur.  

Opgeven deelname tot 27 april 2022 via rienrijkrijk@gmail.com of telefoon 071-5221936 

 

Groeten Rien 


