
 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

Verslag en foto’s van de bollenroute op 28 april 2022 
 

 

“Naar de bollen, die heerlijke bollen, waar je eindeloos geniet van de kleuren die je ziet”  

Louis Davids wist het al en verwoordde het in het bekende lied. 

 

Het was enige dagen voor de start van deze 2e scootmobieltocht van dit jaar, best spannend of we deze 

wel door zouden laten gaan. In voorgaande jaren was het aantal mensen dat zich aanmeldde voor onze 

tochten meestal wat meer dan de 4 die zich voor deze tocht hebben aangemeld.  

Voorgaande jaren gingen we uit van minimaal 5 deelnemers. Bij een geringer aantal ging de tocht dan 

niet door. Omdat we voor de openingstocht met 3 deelnemers, dit uitgangspunt ook al hadden 

losgelaten, besluiten we om nu dan ook maar met 4 deelnemers op pad te gaan. Het weer is goed, een 

beetje bewolking en nog wel een frisse wind, maar volgens de mensen in De Bilt, die er voor gestudeerd 

hebben, wordt het later op de dag zonnig en stijgt de temperatuur naar acceptabele waarden voor de 

maand april.  

Een ander argument om naar de bollen te gaan is dat de bollenvelden met o.a. de schitterend bloeiende 

variatie aan tulpen, er prachtig bij staan. Rien die deze dag ook weer als leider en gids zal optreden, 

heeft assistentie van de begeleiders Nico en Willem die mede helpen zorgen voor veilige oversteken 

onderweg en het verlenen van hulp aan deelnemers als dat nodig mocht zijn. 

 

Om 11:00 uur starten we vanaf het parkeerterrein voor de Voormalige Groenoordhallen. We rijden via 

de Gooimeerlaan naar de wijk Groenoord en na het passeren van de spoorlijn rijden we over de 

Haarlemmerweg naar het woonwagenkamp en worden daar geconfronteerd met een afgesloten weg. We 

maken een omweg langs het kamp en gaan over de Broekweg naar de wijk Nieuw Poelgeest. Over een 

paar fietspaden doorkruisen we deze wijk en gaan dan over de brug van de Haarlemmertrekvaart naar 

de Lange Voort in Oegstgeest.  

We gaan dan de Abtspoelweg op en steken die bij de President Kennedylaan over naar het linker fietspad. 

Door werkzaamheden voor een nieuwe brug over de Haarlemmertrekvaart is het doorgaande fietspad 

rechts van de weg geblokkeerd. We moeten via een door verkeerslichten beveiligde oversteek van de 

weg naar de Oranje Nassaulaan een noodbrug over. Door het gebruikte materiaal als wegbedekking is 

dit deel van de weg nogal hobbelig en minder plezierig voor de  scootmobielers. We worden ook nog 

geconfronteerd met een bakbeest van een vrachtauto die na de brug de weg totaal verspert. Het duurt 

gelukkig niet zo lang tot we door kunnen rijden en over de Oranje Nassaulaan bij de onderdoorgang van 

de spoorlijn komen.  

 



 

 

Op de wanden van dit spoorwegviaduct zijn leuke schilderingen aangebracht. Na de spoorlijn gaan we 

het fietspad op dat langs de spoorlijn loopt tot bij de A44. Onderweg zien we op het wat kronkelende 

fietspad, hanen en hennen rondscharrelen. Een mooie grote haan laat zijn roep over het pad schallen en 

wordt na iedere uithaal geantwoord door een andere haan, die ergens in het struikgewas rondscharrelt. 

In de graskanten en in de naastliggende sloot zien we piepkleine eendenkuikens zogenaamde pullekes  

rondtrippelen of zwemmen. 

We gaan voor de onderdoorgang onder de A44 verder via het parallel aan de weg lopende fietspad en 

komen langs een aantal bijzonder kleurrijke bollenvelden met tulpen en wat late narcissen. Andere  

velden met hyacinten liggen er wat verpieterd bij. Hun bloeitijd is alweer voorbij. We stoppen even om 

wat foto’s te maken als een herinnering aan al dat moois en nieuw leven.  

Na het kruisen van de Rijksweg gaan we bij de rotonde de Oosthoutlaan op richting Voorhout. Langs de 

rand van dit dorp rijden we langs de Teylingerdreef naar de Eikenhorstlaan waar ook weer een aantal 

mooie bollenvelden liggen. Door nog een paar smalle wegen langs diverse velden komen we bij de 

Teylingerlaan die we oversteken naar de Oude Herenweg.  

 

We boffen want de normaal erg drukke Teylingerlaan is op 

het moment dat wij daar arriveren erg stil, zodat we zonder 

onderbreking deze weg over kunnen steken en de Ouden 

Herenweg oprijden naar ons rust- en koffieadres bij het 

bollenbedrijf De Tulperij. Tulpen showtuin - De Tulperij 
Normaal is het daar in deze tijd van het jaar erg druk maar 

vandaag is het er wat stiller, hoewel er toch nog een flink 

aantal toeristen aanwezig is. Omdat 1 van de deelnemers 

slecht ter been is, zorgt de eigenaar voor een flink uit de 

kluiten gewassen rolstoel. Het vergt daarna enige 

behendigheid om de rolstoel met daarin de deelnemer door 

de wat nauwe toegang de bollenschuur in te krijgen. Binnen 

is een uitstalling van allerlei voorwerpen die doet denken aan 

een Kringloopwinkel.  

In het deel van de loods dat als horecaruimte is ingericht, 

wemelt het van de vele soorten bloeiende bollen en verder 

is er van alles te zien dat met de bollenteelt te maken heeft. 

Vroeger was er alleen maar koffie en thee te krijgen maar 

tegenwoordig is het assortiment wat uitgebreider. We nemen 

plaats aan een tafel en genieten van koffie of chocomel  al 

dan niet voorzien van een zoet hapje. Rondom ons heen is 

er een geloop van veel toeristen waaronder ook veel 

buitenlanders.  

 

Na de pauze gaan we naar buiten om de achterliggende perken 

met veel soorten tulpen te bewonderen. We maken wat foto’s, 

genieten even van de inmiddels schijnende zon die het verblijf 

in de buitenlucht, uit de wind en in de zon, erg aangenaam 

maakt en uitnodigend is om nog een tijd te blijven zitten en te 

genieten van de grote variëteit en kleuren van de tulpen. 

 

Rien is echter onverbiddelijk en geeft al snel weer het sein om 

op te stappen. Als iedereen weer in of op zijn voertuig zit rijden 

we via de Akervoordelaan naar de Herenweg, de doorgaande 

weg door de Bollenstreek. We rijden via de buurtschap De 

Engel naar het centrum van Sassenheim. Ook op dit traject 

genieten we van mooie bollenvelden. 

In het centrum van Sassenheim gaan we via de Kerklaan naar 

Park Rusthoff. We maken een rondje door het park en 

passeren grote rijen struiken van de Rododendron en zien dat 

deze planten ook meedoen aan het kleuren van de lente. Nog 

wat vroeg maar nu al pronkend met de diverse variëteiten en 

kleuren van de bloemen, geven zij een fris en kleurrijk cachet 

aan de lente in het park. In het midden van het park ligt een 

vijver waar we omheen rijden en dan  het park verlaten.  

https://detulperij.nl/showtuin-tulpen-pluktuin-excursie/


 

 

Bij het verlaten van het park worden we nog gehinderd door 

een paar grote geparkeerde vrachtwagens en moeten we via 

een stoeprand, die voor de voertuigen wat lastig te nemen is, 

naar de straat. We doorkruisen daarna een deel van 

Sassenheim zuid-oost en gaan door een aantal rustige straten 

in een industriegebied, naar de Mennenweg die naar de 

snelweg A44 loopt. We gaan door het viaduct naar het fietspad 

langs de A44 naar het NS station Sassenheim en vervolgens 

via de Wasbeeklaan tussen een paar bollenvelden door richting 

Warmond. We komen langs het bos bij “Huyze Warmond” en 

langs het landgoed Oostergeest. In het weiland voor het 

landhuis staat een hoge paal met daarop een ooievaarsnest dat 

ieder jaar bezocht wordt door een paartje ooievaars. Ook nu is 

het nest weer bewoond en enkele jonge ooievaars steken met 

hun kopjes boven de nestrand uit. De ouders zijn niet te zien 

en zijn kennelijk op zoek naar voedsel voor hun koters. 

 

Tijdens deze tocht 

hebben we ook nog drie 

kunstwerken in de vorm 

van een grote 

beschilderde bloembol 

gezien. De eerste die we 

zagen stond in de achtertuin van de Tulperij, de  tweede langs de  

Heerenweg tussen De Engel en Sassenheim en de derde  in het 

centrum van Warmond. In het bollengebied staan  er nog meer 

en via de VVV kan men een route opvragen die langs al deze 

bollen gaat.  
XXL-bloembollen kunstzinnige attractie Bollenstreek - GroenVandaag 

 

We rijden dwars door Warmond en gaan op de kruising voor de 

spoorweg linksaf de Paddoxlaan op. Na het passeren van de brug 

over de Leede gaan we over het Veerpolderpad naar de Leidse 

Merenwijk. We volgen het fietspad tot na de brandweerkazerne, 

steken de Broekweg over en gaan via de Gooimeerlaan naar de 

Willen de Zwijgerlaan waar we de rit beëindigen.  

                                                                                                                                                                   

               

Volgende activiteit 

 

Donderdag 12 mei 2022   Dwalen door polders rond Leiderdorp.   We verzamelen om 12:45 uur bij Het 

Huis van de Buurt in de Driftstraat 49 in de wijk De Kooi  te Leiden Vertrek 13:00 uur.  

Opgeven deelname tot 11 mei 2022 via rienrijk@gmail.com of telefoon 071-5221936 

 

 

https://groenvandaag.nl/xxl-bloembollen-attractie-bollenstreek/
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