
 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boterhuispolder            Ghoybos 

 

Door de polders rond Leiderdorp 

 
Waar doen we het nog voor ?  Dat is een vraag die bij ons als begeleiders van de scootmobieltochten, 

boven kwam borrelen. Voor de derde achtereenvolgende keer werden we teleurgesteld in de belang-

stelling voor deelname aan onze tochten. Bij de eerste tocht waren er slechts 3 deelnemers, bij de 

tweede tocht slechts 4 deelnemers. 

Dat leek al weer een kleine opleving, maar vandaag was er van ons optimisme niets meer over. Van de 

5 aangemelde deelnemers kwamen er slechts 2 opdraven. 

Nu waren dat wel 2 enthousiaste personen die genieten van het in een groep buiten zijn, in de vrije 

natuur. Als begeleiders kijken we elkaar even aan en beslissen dan om de wel gekomen deelnemers toch 

maar een plezierige middag te bezorgen en de geplande tocht door te laten gaan. 

 

Om 13:00 uur starten we vanuit de Driftstraat in de wijk De Kooi en rijden dan naar de Spanjaardsbrug 

over de Zijl. We draaien de Zijldijk op en verlaten deze weg alleen nog even voor een kleine omweg door 

de Voerstraat en een fietspad weer naar de Zijldijk. We volgen deze langs het water gelegen weg en 

genieten van het zonnige weer en de weidse uitzichten over de Boterhuispolder en het eiland de Strengen 

op de tegenover liggende oever.  

Op het water is het rustig, alleen een veerpont over de Zijl en enkele kleine bootjes klieven door het 

water. We passeren een insteekhaven en de Boterhuispoldermolen en kijken uit over de grote plas 

genaamd ’t Joppe. In de verte zien we de contouren van het dorp Warmond en een deel van de 

Zwanburgerpolder. In de weilanden en sloten van de Boterhuispolder wemelt het van de watervogels. 

Ganzen scharrelen met de pas geboren kuikens door de grazige weiden. We zien ook een grote kudde 

koeien van het ras Lakenvelder, zowel beesten met een zwarte huid en met een rode huid. Hier en daar 

een paar zwanen en verder enkele grutto’s en kieviten.   

Als we bijna aan het einde van de Zijldijk zijn gekomen, gaan we rechtsaf en via het slingerende fietspad 

door de polder. Het fietspad is op veel plaatsen door het vee en vogels gebruikt als openbaar toilet. We 

zigzaggen om de vele hoopjes uitwerpselen heen teneinde onze banden en vooral die van de twee 

scootmobielen nog enigszins schoon te houden. Onderweg naar de uitgang van het fietspad op de 

Leidseweg zien we nog een paar hazen in de wei huppelen. 

We verlaten de polder en rijden langs de Leidseweg naar de zorginstelling van Gemiva bij de rotonde 

van de Provinciale Weg en de Oude Spoorbaan. We parkeren onze voertuigen en nemen plaats op het 

terras. Uit de wind en in het zonnetje is het hier goed uit te houden. Opeens worden we opgeschrikt door 

een loeiende sirene. Blijkt dat er voor het personeel van deze instelling een brandweeroefening wordt 

gehouden. Kennelijk is een groot deel van de personeelsleden hierbij betrokken want het duurt even 

voor we iemand hebben gevonden die voor koffie kan zorgen. In het gebouw ruikt het heerlijk naar 



versgebakken appeltaart en natuurlijk kunnen we de verleiding niet weerstaan om van dat gebak wat te 

proeven. Als de koffie en het gebak op zijn, stappen we weer op en vervolgen onze tocht via de 

secundaire weg naast de provinciale weg.  

We rijden tot de ingang van het Bospad van het Ghoybos en doorkruisen dit bos tot de Zuidzijderweg. 

We volgen die weg tot de brug over de ZuidZijderwatering en zien dat deze brug net is gesloten om een 

bootje door te laten. Als de brug gesloten is, kunnen we weer verder en rijden dan onder de spoorlijn en 

de snelweg A4 door naar de Van Klaverweideweg in 

Hoogmade.  
Via een nieuw fietspad dat naar de Does loopt gaan we 

onder de weg door en komen bij het pas nieuw 

ingerichte TOP (Touristisch Opstap Punt.). In en bij dat 

voormalige voorlichtingscentrum voor de nieuwe 

verkeerstunnel  in de A4, de Hoge Snelheidslijn en de 

nieuwe hoogspanningslijn, wordt nu druk gewerkt aan 

een interessant startpunt voor fietstochten en 

wandelingen in het Groene Hart. Ook komt er 

binnenkort een nieuw horecabedrijf. Voor de verwachte 

toeloop van belangstellenden is een groot 

parkeerterrein voor auto’s en fietsen aangelegd. Ook 

zijn er speelplaatsen voor kinderen gemaakt. 

 

We rijden in de Bospolder en zien in de bermen van het pad langs de Does grote velden met echte 

koekoeksbloemen. In de bermen tiert het fluitenkruid welig. Ook in deze polder zien we veel waterwild 

en een enkele fazantenhaan.  
  

We verlaten de Bospolder en rijden via een brug over de Dwarswatering de Munnikenpolder binnen. In 

deze polder rijden we ook weer langs de Does en passeren twee molens. In de verte zien we nog diverse 

andere molens waarvan er twee aan de Ruige kade staan in de Achthovenerpolder.  

In de Munnikenpolder polder staat ook nog een bunker uit de 2e wereldoorlog.  

We verlaten de Munnikenpolder en rijden het viaduct over van de snelweg A4 waarna we in Leiderdorp 

op de Willem Alexanderlaan komen. Via het fietspad langs de begraafplaats van Leiderdorp komen we 

op de Hoogmadeseweg en gaan dan via de Essenlaan en het Essenpark naar de doorgaande weg de 

Persant Snoepweg. 
 

Na het oversteken van deze weg rijden we het park De 

Houtkamp in. In het park zien we op veel plaatsen  het 

met witte bloemen gesierde daslook staan, Hier en daar 

begint deze plant ook zijn ui- achtige geur te 

verspreiden. 

Via een aantal beschutte paden doorkruisen we het park 

en verlaten dit op de Van Diepingenlaan. We rijden langs 

het winkelcentrum de Sandhorst naar de Splinterlaan. 

Aan het einde van deze laan gaan we naar de 

Spanjaardsbrug en vervolgens via de Lage Rijndijk terug 

naar ons startpunt in de Driftstraat.  

Afstand van deze tocht was 18 kilometer.  

 

 

 

Volgende activiteit 

 

WOENSDAG 25 mei starten we bij het huis van de buurt Matilo aan de Zaanstraat. We gaan op deze 

tocht Park de Bult, Cronesteijn , Vlietland, Starrevaart en delen van Voorschoten bekijken.  

Verzamelen om 10:45 uur bij Matilo en vertrek om 11:00 uur.  

Opgeven deelname tot 24 mei 2022 via rienrijk@gmail.com of telefoon 071-5221936 

In verband met Hemelvaartsdag op donderdag 26 mei, hebben we deze tocht gepland op woensdag.  
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