Nieuwsbrief van donderdag 23 juni 2022

Op een warme zomerdag door Groen Westelijk Leiden

Kasteel Endegeest

Appartementen Bos van Bosman

23 Juni is een warme dag, maar met veel genoegen gaan we eindelijk weer eens met een grotere
groep deelnemers beginnen aan een korte tocht vanuit het centrum van Leiden naar West en ZuidWest gebieden aan de rand van onze stad.
Als we verzamelen voor de start aan de voorzijde van het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum)
lijkt het wel of het halve ziekenhuis personeel en bezoekers voor hun lunchpauze uitgelopen zijn om te
genieten van het zonnetje dat zijn warme stralen koesterend over de massa uitstort.
We starten om 13:00 uur met 6 scootmobielberijders en 3 begeleiders. Even is het noodzakelijk om
met de nodige aandacht door de wandelende of zittende massa te manoeuvreren. Zodra we de grote
parkeergarage hebben gepasseerd wordt het rustiger op de weg en kunnen we onbekommerd om ons
heen kijken. Via het Hippocratespad komen we op de Darwinweg, steken bij de rotonde de
Sandifortdreef over en gaan dan via het Overweteringpad, door een leuke brede groenstrook en langs
een restaurant naar de Wassenaarseweg. We steken deze weg over en rijden de Blauwe Vogelweg op
om even verder via een onverhard pad het Bos van Bosman in te gaan. In dit bosgebied maken we een
ronde en passeren daarbij de gebouwen waar vroeger het zusterhuis was voor de verpleegsters van
het Academisch ziekenhuis en daarna ook nog een tijd werd gebruikt als opvanglocatie voor
vluchtelingen die in aanmerking kwamen voor een verblijfsvergunning. Na een grondige verbouwing en
flinke uitbreiding is het complex nu een groot appartementencomplex geworden.
We verlaten het bosgebied en gaan de Vogelwijk in. Na een paar straten met veel groen komen we op
de Nachtegaallaan en volgen die tot de rotonde op de Wassenaarseweg. We passeren het
revalidatiecentrum van Basalt, één van onze regelmatige startplaatsen voor de scootmobieltochten.
We draaien de Wassenaarseweg op en gaan dan naar de Endegeesterstraatweg waar we het terrein
van de voormalige psychiatrische inrichting Endegeest opdraaien. Via een aantal leuk door de groene
omgeving slingerende paden met veel rododendronstruiken, komen we bij het kasteel Endegeest. Dit
kasteel werd al vermeld in het begin van de 14e eeuw. Helaas zijn we te laat om de prachtig bloeiende
bloemen van de Rododendrons nog te kunnen bewonderen. Met zicht op het imposante kasteel
luisteren we naar Rien die iets vertelt over de geschiedenis van het kasteel. Tijdens zijn 12-jarig
verblijf in Nederland woonde de bekende Franse filosoof Rene Descartes van 1641 tot 1643 een tijd in
dit kasteel.
Na een leuke ronde over het terrein steken we de Endegeesterstraatweg over en rijden het wandelpark
Rhijngeest in. Dit park werd rond 1836 gerealiseerd en was bedoeld als een rustig wandelgebied voor
de stedelingen. In het park staan veel verschillende soorten bomen en struiken, er zijn diverse
waterwegen door het gebied en er is een leuke “Drakenbrug” waar op de leuningen afbeeldingen van

draken zijn aangebracht. Vandaag gaan we over een verbindend pad naar de, achter het park gelegen,
woonwijk met fraaie tuinen en huizen. We gaan over een fietspad naar de nog nieuwe wijk van
Oegstgeest met leuke huizen langs de Oude Rijn.
Langs het museum Corpus gaan we naar de Tjalmaweg, de verbindingsweg tussen Leiden en
Valkenburg. Deze tweebaansweg wordt verbouwd tot een vierbaansweg die het in de toekomst
toenemende verkeer vanuit een grote nieuwe wijk van Katwijk lucht moet geven. Deze wijk moet nog
worden gebouwd op het voormalige vliegveld Valkenburg. Het autoverkeer naar die locatie bestaat de
afgelopen 10 jaar voornamelijk uit bezoekers van de Musical Soldaat van Oranje.
We gaan onder de Tjalmaweg door en komen dan bij het restaurant van Mc Donalds. We stoppen daar
voor een rustpauze en een consumptie. Op het terras is het erg warm maar binnen zorgt de airco voor
een wat beter uit te houden klimaat. Toch verkiezen de meesten om buiten te genieten van het
zomerse weer.
Als we wat uitgerust zijn en de drankjes zijn geconsumeerd geeft Rien het sein om weer in beweging
te komen. Een der deelnemers neemt dat wat al te letterlijk en
schiet met een flinke vaart, als een racepaard uit een box op de
racebaan, over het terras en neemt zowat een tafel met stoelen
mee. Gelukkig loopt het goed af en kunnen we zonder schade
verder
We rijden via de Oude Rhijnhofweg onder de A44 door en langs de
grote begraafplaats Rhijnhof. Tussen de weg en de Oude Rijn staan
enkele fraaie en grote landhuizen met grote tuinen.
Aan het einde van de weg komen we op de rotonde van de Haagse
Schouwweg en daar gaat Rien even de verkeerde kant op. Als
trouwe volgelingen komen alle deelnemers er achteraan. Nog op de
rotonde moeten we omdraaien om vervolgens over de Rijnbrug te
rijden.
Na de brug gaan we de Rijndijk op, een weg die aan de noordelijke
rand van de wijk Stevenshof ligt.
Het fietspad eindigt bij de rotonde van de Stevenshofdreef. We
rijden onder de Spoorlaan door en gaan dan het park Ter Wadding
binnen. De entree tot het park vraagt nog wel enige aandacht van
de deelnemers omdat we voor een brug langs een hek moeten waar de doorgang wel erg krap is. Hier
kunnen de deelnemers nog aantonen dat zij over een goede beheersing van hun voertuig beschikken.
Door het rustige park, dat ooit als een speeltuin werd aangelegd voor de bevolking van de Leiden,
volgen we een aantal paden en komen dan in een buitenwijk van Voorschoten uit.
We steken de Leidseweg over en rijden de Leidse 5 Meilaan op en passeren de brug over de Korte
Vliet.
Na de brug gaan we naar het Bizetpad en passeren de woonzorginstelling van ActiVite “de
Parelvissers“. We volgen het pad langs de oever van de Korte Vliet en verder langs de Boshuizer
Watering en na het oversteken van een weg verder over een smal pad langs een woonzorgcentrum en
een klein dierenparkje, gelegen aan een flinke vijver. We volgen het pad tot we bij de afslag naar de
Dierenweide komen. We verlaten het groene gebied en gaan via de Noachstraat naar het Tuinderspad,
een stuk onverharde verbinding met de Haagweg.
Langs de Haagweg gaan we richting van de Churchilllaan en passeren het standbeeld van de zittende
Leidse dichter Piet Paaltjes onder andere bekend van zijn gedicht “Snikken en Grimlachjes”.
Via een paar straten rijden we naar het Schrijverspark. Na een rondje door dit park komen we uit op
de Haagweg die we volgen langs de zaagmolen, De Heesterboom, en de nieuwe Al Hijra moskee.
We gaan de Churchillbrug over en dan langs de spoorlijn via de Morsweg naar de Lage Morsweg en dan
naar de Vondellaan die we oversteken en door de wijk naar de Plesmanweg rijden. Na de tunnel onder
de weg volgen we het fietspad langs de Darwinweg om via het Hippocratus pad terug te komen op ons
startpunt bij het LUMC.

Koffiepauze bij Mac

Landhuis Ter Wadding

Volgende activiteit
Op donderdag 7 juli 2022 staat onze jaarlijkse tocht naar Katwijk op het programma. We verzamelen
voor deze ca 28 km lange tocht om 10:45 uur aan de voorzijde van het revalidatiecentrum Basalt aan
de Wassenaarseweg en starten om 11:00 uur voor een tocht via Oegstgeest en Valkenburg naar
Katwijk. Langs ene randje langs de duinen gaan we naar de boulevard van Katwijk waar we gaan
lunchen bij de strandtent ’t Strandhuys. Langs een andere route gaan we van Katwijk weer terug naar
Leiden.
Aanmelden voor deelname aan deze tocht, die door gaat als er vijf of meer deelnemers zijn, voor 6 juli
via e-mail rienrijk@gmail.com of telefoonnummer 071-5221936.

