
 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

        

 

 

Door de Merenwijk-Nieuw Poelgeest-Oud-Poelgeest en Leidse Hout 

 

  
Grote Sloot       Wijkpark Merenwijk 

 

 

Donderdag 1 september, het begin van de meteorologische  herfst. Van de herfst is vandaag alleen 

iets te merken door de gevallen bladeren onder de bomen maar dat is door de langdurige droogte 

veroorzaakt. Voor de rest is het een warme zomerdag met  temperaturen die oplopen tot 25 graden. 

Een beetje wind en zo nu en dan een  overtrekkend wolkje temperen het gevoel van warmte gelukkig 

wel een beetje.  

Vandaag mogen we 10 deelnemende scootmobielgebruikers als gasten ontvangen. We beginnen deze 

dag pas om 13:00 uur omdat de route die we gaan rijden slechts 17 kilometer lang is. Als verzamel- 

en startpunt hebben we vandaag gekozen voor het Huis 

van de Buurt Op Eigen Wieken gelegen aan het Valkenpad 

in Leiden.  

Na de start rijden we via een fietspad en door een tunnel 

onder de IJsselmeerlaan naar de Drontermeerlaan. We 

volgen deze weg tot we rechtsaf het Rozenpad op gaan en 

dan op het fietspad komen. Dit pad ligt langs de oever van 

de Zijl en biedt een mooi uitzicht over het water naar de, 

aan de overzijde liggende, Boterhuispolder en de contouren 

van de dorpen Oud Ade en Rijpwetering. Op de Zijl varen 

enkele bootjes die op weg zijn naar de Kagerplassen of 

naar de Oude Rijn bij Leiderdorp. 

Op het fietspad komen we ook langs de aanlegsteiger van 

het pontje waarmee voetgangers en fietsers over de Zijl 

worden gezet. We komen bij de brug over de Grote Sloot 

een waterloop die de Leede in Warmond verbindt met de 

Zijl. Omdat er na de brug een paar veeroosters liggen die 

het voor bepaalde types scootmobielen wat lastig maken 

om daar over te rijden op het eiland de Strengen gaan we 

voor de brug het fietspad volgen langs de Broekpolderdijk 

watermolen en  Golfbaan de Kagerzoom. In de 

zomermaanden vertrekt er vanaf dit fietspad een door 

elektriciteit aangedreven veerpontje naar het eiland 



 

 

Koudenhoorn . De pont is klein en niet toegankelijk voor scootmobielen en zeker niet voor 10 tegelijk, 

dus vervolgen we onze route maar over het fietspad en gaan via een brug over de Holle Mare de 

Veerpolder in. We rijden dan langs het terrein van de Warmondse IJsclub. Die bij gebrek aan ijs in de 

wintermaanden veel meer wordt gebruikt als een skeelerbaan. Vandaag is er op de hele baan geen 

sterveling te zien. Over het Veerpolderpad langs de spoorlijn gaan we even verder weer de Broek- en 

Simontjespolder in en dan over weer een brug de Karper en Forellenbuurt van Leiden in. Een dijkje en 

een sloot vormen de scheiding tussen Leiden en de gemeente Teylingen. 

Na  een brug, een paar straatjes en een fietspad gaan we door een tunnel onder de Veluwemeerlaan 

door. Vervolgens rijden we over een fietspad en een brug het Wijkpark van de Merenwijk in. Via een  

aantal schelpenpaden en wat heuvelachtige paden, doorkruisen we dit deel van het park en steken dan 

de Broekweg over om in het andere deel van het wijkpark te komen. Dit deel is wat vlakker maar 

wordt doorsneden door een aantal waterlopen. Hier is het geraden om attent en voorzichtig te rijden 

want de bruggetjes die niet van leuningen zijn voorzien, zijn nogal smal en het veilig aan de overkant 

komen van de bruggen vergt wel enige stuurmanskunst. Sommige deelnemers zullen wellicht met wat 

bibberende knieën dit stuk van de route hebben afgelegd. Iedereen nam deze hindernissen zonder 

problemen en zo kwamen we bij de uitgang van het wijkpark waar we nog even een opgewonden 

standje met echtgenote en een aantal loslopende honden moesten overtuigen dat wij als groep en met 

begeleiders op de fiets ons ook door het park mochten bewegen. We passeren de hoofdingang van de 

kinderboerderij en rijden via het Valkenpad naar ons startpunt bij Het Huis van de Buurt Op Eigen 

Wieken. Op het terras genieten we van wat rust en een drankje. Helaas moeten we daar ook afscheid 

nemen van een der deelnemers wier voertuig een lekke had band gekregen die niet ter plaatse te 

repareren is. 

Na en klein half uur gaan we op pad voor het tweede deel van deze tocht. We rijden door tot het 

fietspad langs de Slaaghsloot, ook wel Stinksloot genaamd. Deze sloot vervoerde in vroeger tijden 

vervuild water uit de binnenstad af naar de Zijl. Gelet op de velden met waterlelies in die sloot, moet 

het water nu aanzienlijk schoner zijn.  

Via de Gooimeerlaan rijden we door de Ridderspoortunnel naar de Broekweg. Op de wanden van de 

tunnel zijn leuke kleurrijke  schilderingen van dieren planten en andere afbeeldingen aangebracht. 

We gaan de spoortunnel door en gaan dan de wijk Nieuw Poelgeest in via het Bert Garthoffpad, 

genoemd naar de radio- en televisiepresentator die enorm was begaan met de natuur . 

Bijna aan het einde van het pad gaan we de  wijk in passeren even later een brug en komen bij de 

afslag naar de molen die in de Poelgeesterpolder staat. Deze polder is,  met veel waterpartijen en in 

grote delen van het jaar een verzamel- en broedplaats van vele soorten vogels. Grote groepen, kol-, 

brand- en grauwe ganzen houden zich op in dit gebied maar ook de grote zilverreiger, lepelaars, 

blauwe reigers, futen, meerkoeten en diverse soorten eenden kun je in dit gebied aantreffen. Ook 

hazen huppelen hier rond. Een aantal jaren geleden liepen hier ook runderen en schapen . Nu zijn er 

alleen nog wat schapen. Door het gebied lopen wandelpaden die bij droog weer ook wel met een 

scootmobiel zijn te berijden. Je kunt de polder weer verlaten via de plaats waar je de polder in kwam 

maar ook via een klaphekje en een houten bruggetje vlak bij de spoorlijn. Je komt dan in de 

Veerpolder. Vandaag gaan we de polder niet in maar gaan naar de brug over de Haarlemmer Trekvaart 

en komen dan op de Lange Voort, een straat in Oegstgeest. Bij de eerste zijstraat keren we om  langs 

de Haarlemmer Trekvaart naar de Kwaaklaan te rijden. Bij de achteringang van het bos bij Kasteel Oud 

Poelgeest rijden we het terrein op en langs het koetshuis naar de voorzijde van Kasteel Oud Poelgeest. 

In dit kasteel woonde een tijd de Leidse arts Boerhave. Hij heeft ervoor gezorgd dat rondom het 

kasteel een leuk parkbos is aangelegd waar het in het voorjaar wemelt van de stinzenplanten zoals 

Bosanemoon, Daslook en andere vroege soorten. In het bos huizen en nestelen ook veel vogelsoorten 

en vooral de halsbandparkiet laat luid en duidelijk horen dat hij aanwezig is.  

Via de oprijlaan verlaten we het park en steken daarna de Laan van Oud Poelgeest over en gaan via de 

rotonde naar de Hofdijck. We rijden dan de Leidse Hout in en volgen een fietspad over de Groene 

Maredijk. Hoewel het druk is op het fietspad met veel van school komende scholieren en toeristen, is 

het in de schaduw onder de bomen aangenaam. We verlaten dit fietspad en draaien de Houtlaan op 

om even verder richting van het Theehuis in de Leidse Hout te rijden. Dan volgen we een paar 

onverharde paden, komen over een rustieke stenen brug en stoppen even op een groot breed grasveld 

waarop jaarlijks het Werfpop festival wordt gehouden, Via diverse paden doorkruisen we de Leidse 

Hout en verlaten dit na het Theehuis en het hertenkamp met daarop een hoge paal waarop een 

ooievaarsnest ligt, De bewoners zijn in geen velden of wegen te zien en zijn waarschijnlijk al 

onderwegnaar zuidelijker regionen. Volgend voorjaar komen ze waarschijnlijk weer terug naar hun 

“zomerhuis”  De damherten lopen wel rond en sommigen bedelen om een korst breed bij de bezoekers 

die aan de andere kant van het hek staan. Via de Houtlaan rijden we naar de onderdoorgang van de 

spoorlijn en gaan dan het viaduct over van de Haarlemmertrekvaart. Via de wijk Groenoord komen we 



 

 

bij de rotonde van de Gooimeerlaan en dan rijden we via de Nieuwe Marnixstraat het Noorderpark in. 

Aan het einde daarvan stoppen we en nemen we afscheid van de laatste nog aanwezige deelnemers. 

Enkele anderen waren al eerder afgehaakt om terug naar huis te rijden. 

 

Volgende activiteit: 

 

Vandaag hebben we enorm geboft met het weer. Wij hopen dat ook de volgende tocht op donderdag 

15 september weer begunstigd zal worden met dit fraaie weer. We gaan dan een stadstocht maken en 

de nieuwe Singelpark route verkennen. Omdat die route nog geen 7 kilometer langs is maken we een 

aantal uitstapjes vanuit de route. We verzamelen om 12:45 uur aan de voorzijde van het LUMC en 

vertrekken om 13:00 uur. Aanmelden  tot uiterlijk 14 september via mailadres rienrijk@gmail.com of 

telefoon 071 5221936. 

 

Tekst Rien Rijk 

Foto’s Lia van der Laan. 
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