
Woensdag 7 augustus 2019 
Landgoederen in Wassenaar  10 Km (Lijnwandeling) 

 
De Pauw, Backershagen, Park Rust en Vreugd, Wittenburg. Zo maar wat namen van 

fraaie landgoederen op het grondgebied van 

Wassenaar. De wandeling slingert door het 

gebied van deze landgoederen tussen Den Haag 

en Wassenaar. We gaan op deze wandeling een 

groot deel van genoemde landgoederen zien. We 

komen ook door wat onbekende  Kerkhout met 

de grote landhuizen en dito tuinen. Halverwege 

houden we een rustpauze bij  

Hotel Van der Valk.  Na de pauze gaan we verder 

door de landgoederen en eindigen bij de bushalte 

De Kievit aan de Stoeplaan in Wassenaar 

Verzamelen om 10:00 uur aan de voorzijde van station Leiden Centraal. Vertrek om 

10:15 uur met bus 43 naar halte Burchtlaan Wassenaar. Op de Stoeplaan (bushalte De 

Kievit)  stappen we op de bus  (lijn 43)Voor de terugreis naar Leiden.   

Op deze wandeling is Rien Rijk de begeleider. Hij is voor informatie te bereiken op de 

telefoonnummers 071-5221936 en 06-38718099 of via zijn mailadres:  

rienrijk@gmail.com 

Woensdag 28 augustus 2019  
Utrechtse Heuvelrug 14 km 

Op de Utrechtse Heuvelrug is het altijd heerlijk wandelen. We beginnen deze 

boswandeling bij station Driebergen-Zeist en eindigen na 14 kilometer op station Maarn. 

We wandelen eerst door het landgoed Bornia waar bos heide en zandverstuivingen elkaar 

afwisselen. Vervolgens door de boswachterij Austerlitz naar het dorp Austerlitz waar we 

pauzeren. Via het landgoed Den Treek en 

langs de Koepel van Stoop met zijn 

sfeervolle statige beukenlanen bereiken we 

dan het dorp Maarn. 

Verzamelen  9.05 uur op Leiden Centraal. 

Vertrek  9.22 uur intercity naar Utrecht 

Centraal.  10.25 uur  vertrek sprinter naar 

Driebergen-Zeist vanaf spoor 15.10.36 uur  

aankomst station Driebergen-Zeist. 

Begeleiding: Greetje Noordman tel. 06 
27036135 en   Peter Oosterbaan  tel. 

0645099798. 

 

 

Woensdag 4 september 2019 
Rotterdam, stad en havens  10 Km. (Lijnwandeling) 
 

Hoewel we op deze wandeling wat minder groen 

zullen zien, biedt Rotterdam genoeg leuke 

wandelmogelijkheden. We gaan met de trein naar 

station Blaak in Rotterdam en staan dan gelijk bij 
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de grote markthal en komen voorbij de bekende kubuswoningen.  Voor we over de brug 

naar Het Noordereiland lopen passeren  

Foto edmather .worldpres.com 

 

we nog de oudste wolkenkrabber van Rotterdam en enkele van de oudste havens. We 

komen langs de Kop van Zuid en kijken wat rond op het eertijds beruchte Katendrecht. 

Via de Maashaven gaan we naar het Charloisse Hoofd en dalen dan af naar de 

voetgangerstunnel onder de Maas. We komen langs de Euromast en door het stadspark. 

Door het Museumkwartier gaan we richting Centraal Station waar we op de trein stappen 

naar Leiden. 

 

Verzamelen om 09.50 uur in de hal van station Leiden Centraal.  Vertrek 10:15 met 

Intercity naar station Rotterdam-Blaak a.k. 10.54 uur. 

Op deze wandeling zijn Rien Rijk de begeleider en Lieke  van Bennekom  de begeleiders. Informatie 

op de telefoonnummers 071-5221936 en 06-38718099 of telefoon 06-48786915 of via 

mailadres:rienrijk@gmail.com.  

Zondag 8 september 2019 

Rondje rond Castricum  lengte ongeveer 20 Km. 
 We wandelen vanaf het station in zuidwestelijke richting naar het uitkijkpunt op de Papenberg.  

Vandaar trekken verder  langs camping Geversduin en 

vervolgen met paden door bos en langs bollenvelden en 

duinakkertjes  en langs het zweefvliegveld. Op mooie 

dagen kan er van de zweefvliegtuigjes genoten worden. 

De route komt vlak langs ”de kwal”: het inlaatpunt van 

het IJsselmeerwater in het drinkwaterwinningsgebied. 

Vandaar trekken we verder richting Johanna’s hof en De 

Hoep (bezoekerscentrum) en van daaruit naar het 

zuiden, langs het Hof van Kijk Uit richting het station. 

Voor de duinen is een duinkaart nodig, verkrijgbaar aan 

een kaartautomaat bij het station 

Start en eindpunt station Castricum, lengte ongeveer 20 km. 

Verzamelen om 9.10 uur op Leiden Centraal, trein 9.20 naar Haarlem en vandaar om 10.01 door naar 

Castricum. Daar komen we aan om 10.30 uur. 

Begeleiding: Greetje Noordman (06-27036135) en Ruud Dresme (06-42892249). 

Woensdag 25 september 2019 
Den Dolder bossen en voormalige vliegbasis Soesterberg 15 km 

Sinds 2009 is de vliegbasis niet meer als 

zodanig in gebruik: het is nu een bijzonder 

natuurgebied met militaire objecten en 

kunstwerken.  We maken een wandeling om 

het terrein en het aangrenzende landgoed 

de Paltz. Via de bossen van de Willem 

Arntsz hoeve lopen we weer terug naar het 

station. 
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 Verzamelen Leiden C 9.10 uur, vertrek trein richting Utrecht 9.22 uur. Begeleiding: 

Peter Oosterbaan tel 06-45099798 en Hetty de Vrijer 071-5615024 / 06-24846406 

(06 alleen op wandeldag). 

 

Woensdag 2 oktober 2019 
Rondje Leiden Noord ongeveer 10 Km. 

Terwijl Leiden zich opmaakt voor de viering van 

Leidens Ontzet op 3 oktober, gaan we vandaag 

een groenwandeling maken door Leiden Noord en 

enkele stukken van onze buurgemeenten 

Oegstgeest en Warmond. We starten aan de 

stadszijde van Leiden Centraal, lopen dan richting 

Haarlemmertrekvaart en door de wijk Nieuw 

Poelgeest naar het water- en vogelrijke 

natuurgebied achter deze wijk. Daarna gaan we 

de Veerpolder in voor rust-  en koffie. De Broek en 

Simontjespolder met zicht op het  gebied van de Kagerplassen is ons volgend doel. We 

ronden het eiland De Strengen en gaan langs de Zijl naar de parken van de Merenwijk. 

Vervolgens door het Noorderpark en door het tuincomplex Ons Buiten naar de 

wijk Nieuw Leyden terug naar ons startpunt bij het station.  

  

We verzamelen om 09:50 uur in de hal stadszijde van het Leidse Centraal Station en 

gaan om 10:00 uur daar van start voor de wandeling. Onderweg is er een horecastop en 

voor degenen die iets korter willen wandelen bestaat de mogelijkheid om in de Merenwijk 

de stadsbus terug naar het station te nemen,  

Op deze wandeling zijn Rien Rijk en Lieke  van Bennekom  de begeleiders. Informatie op 

de telefoonnummers 071-5221936 en 06-38718099 of telefoon 06-48786915 of via 

mailadres:rienrijk@gmail.com  

 

Zondag 13 oktober 2019 
Nationaal-Park Zuid-Kennemerland, 20 km 

 
Dat het Nationaal Park een verrassend duingebied is hebben we ervaren op onze 

wandeling in mei. Deze keer willen we een ander deel van het Zuid-Kennemerland 
doorkruisen.   

We starten de wandeling bij station 

Overveen en lopen door een prachtig 

gebied met bos, duinen en meertjes. 
Vanaf de verschillende uitkijkpunten kun 

je genieten van mooie vergezichten.  

 

We verzamelen om 09.10 uur in de hal 

van station Leiden Centraal en gaan met 
de trein van 09.20 uur naar Haarlem, 

waar we overstappen op de sprinter naar 

Zandvoort aan Zee. 

Begeleiding: Wilma de Ruijter, tel. 071-
5890535, 06- 49830096 (op de 

wandeldag) en Peter Oosterbaan. 
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Woensdag 23 oktober 2019 
 Gooise lusthoven 15 km   

Een NS-klassieker met hopelijk mooie herfstkleuren. Vanaf station Bussum Zuid lopen we 

over de Franse kampheide naar landgoed 

Schaep en Burgh en Bantam en vervolgens 

via Boeckesteijn en het Spanderswoud weer 

terug naar station Bussum Zuid.  

Verzamelen Leiden C 9.05 uur, vertrek trein 

richting Amsterdam Zuid om 9.17 uur, 

aankomst Bussum Zuid 10.23 uur. 

Begeleiding Peter Oosterbaan tel. 06-

45099798 en Hetty de Vrijer 071-5615024 / 

06-24846406 (06 alleen op wandeldag). 

 

Woensdag 6 november 2019 
Wassenaar Dorp en Lentevreugd. 10  Km (lijnwandeling) 
 

We gaan deze keer weer een stuk van Wassenaar en omgeving verkennen. Vanaf De 

Deijlerweg (bushalte Ammonslaantje ) gaan we 

van start voor een wandeling door een wijkje en 

een leuk natuurgebied naar de Jachthaven van 

Wassenaar. We lopen door naar de golfbaan en 

gaan dan een rondje maken in het natuurgebied 

Lentevreugd  waar we runderen en paarden 

tegen kunnen komen. Terug gaan we richting 

Duinrel met een rustpauze bij De Klip.  

Foto: Ghita Carpediem. 

 

Langs de dorpsrand van Wassenaar en een rondwandeling in een ander natuurgebied van 

Wassenaar lopen we dan naar een bushalte voor de terugreis naar Leiden.  

Verzamelen om 09:50 uur voorzijde Centraal Station Leiden. Vertrek 10:15 met bus 43 

richting Wassenaar.  

Op deze wandeling is Rien Rijk de begeleider. Hij is voor informatie te bereiken op de 

telefoonnummers 071-5221936 en 06-38718099 of via zijn mailadres:  

rienrijk@gmail.com 

 

Zondag 10 november 2019 
Verrassingswandeling.  20 Km.  

Verzamelen om 9.05 op Leiden Centraal, trein naar Delft 9.15, aankomst in Delft 9.35. 
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Verzamelpunt  in Delft: We verzamelen op het perron waar de intercity uit Leiden om 

9.35 aankomt (en daarna de reis vervolgt naar Vlissingen). Het kan zijn dat we daarna 

onze reis nog vervolgen per bus of trein.  

Deze zomer komt er een boekje met nieuwe wandelingen in het Delfland uit, dit boekje 

hebben we besteld en wij vinden het leuk om daaruit  een wandeling te kiezen. 

Dat betekent dat wij nu nog niet weten wat we gaan doen, behalve dan dat we in het 

Delfland gaan wandelen. Ongeveer 20 km.  

Wie zich wil laten verrassen treffen we in Leiden of Delft op het station. 

Wie toch eerder wil weten wat we gaan doen kan begin november contact met ons 

opnemen, dan denken we het wel te weten. 

De begeleiders:  Greetje Noordman (06-27036135) en Anja Scholten (06-23623198) 

Woensdag 27 november 2019 
Wandelen door stedelijk hout in Leiden 15  km   

Vandaag een wandeling langs de stadsrand van Leiden: een lint van wandelbossen, 

landgoederen, kastelen, natte polders en zelfs een 

romantische ruïne! Via Leidse Hout en Oud 

Poelgeest lopen we naar Warmond met Huys te 

Warmont en Landhuis Oostergeest. Via het bos 

van Wijckerslooth en de landgoederen Rhijngeest 

en Endegeest lopen we weer terug naar het 

station. 

 

 Verzamelen Leiden C 9.15 uur, vertrek 9.30 uur 

via de achteruitgang van het station. Begeleiding: 

Peter Oosterbaan 06-45099798 en Hetty de Vrijer 071-5615024 / 06-24846406 (06 

alleen op wandeldag 
 

 

 

Woensdag  4 december 2019 

Voorschoten. Kasteel Duivenvoorde Starrevaart en Vlietland. 10 

Km.(lijnwandeling) 

Vandaag is station Voorschoten ons startpunt 

voor een wandeling naar kasteel Duivenvoorde 

We maken een wandeling door de grote tuin 

van het kasteel (entreeprijs 1 Euro pp). Via de 

Kniplaan lopen we langs de vogelrijke 

Starrevaartplas en gaan dan nog een stuk door 

het natuurgebied Vlietland lopen. Het laatste 

deel van de wandeling gaat door een wijk van 

Voorschoten naar de Leidseweg waar we bus 

45 nemen voor de terugreis naar Leiden. Er 

dient rekening mee te  worden gehouden dat 



er op het traject van deze wandeling mogelijk geen horeca beschikbaar is.   

Verzamelen om 09:50 uur in de hal van station leiden Centraal. Met de sprinter van 

10:05 gaan we naar station Voorschoten 

Op deze wandeling zijn Ria Snoek en Lieke van Bennekom de begeleiders. Informatie  op 

de telefoonnummers  06-52811094. 

 

Zondag 8 december 2019 

Haagse Parken wandeling ca 20 Km 

 
Een lange wandeling door onze residentie. Een gebied waar je meer groen dan gebouwen 

ziet. We starten bij het Centraal Station in Den Haag en lopen dan door Het Haagse Bos; 

Vlaskamppark; Park Marlot, Park Oosterbeek; park Clingendael, Oostduinpark; 

Hubertuspark;  Klein Zwitserland; Nieuwe 

Scheveningsebosjes; 

Westbroekpark;Scheveningsebosjes; Emmapark 

en Malieveld.  

Na deze rondwandeling komen we weer bij het 

Centraal Station.  

Voor degenen die deze wandeling wat lang 

vinden, bestaat de mogelijkheid om vlak voor 

het Westbroekpark vanaf de Badhuisweg de 

tram terug te nemen naar het station. Je het 

dan ongeveer 14 km gelopen. Tijdens deze 

wandeling bestaat de kans dat er op deze tijd 

van het jaar geen horeca gelegenheid open is.  

Verzamelen om 08:50 uur in station Leiden Centraal, vertrek met de sprinter van 09:04 

naar Den Haag Centraal.( a.k. 09.22) 

Op deze wandeling is de gids Ruud Dresme die voor informatie te bereiken is op 

tel.nummer (06-42892249). 

 

 

 

 


