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Groen-blauwe slinger door het Oostland
Deze wandeling is één van de elf wandelingen in het Delflandgebied, ontwikkeld door
Cock Hazeu. 'Wandelen in Delfland' is in 2019 verschenen in de reeks wandelgidsen van
Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig. De gids is te bestellen bij de boekhandel of online
via www.gegarandeerdonregelmatig.nl
Deze wandeling doe je het mooist buiten het broedseizoen: met name in de Bergboezem
van Berkel kun je dan het wandelpad middendoor de polder nemen. In het broedseizoen
ben je een paar maal genoopt om een asfalt/fietspadvariant te volgen. Het broedseizoen
is hier als regel van 15 maart tot 15 juni, maar kan een beetje variëren. Raadpleeg
zekerheidshalve de website: www.degroenzoom.nl

versiedatum: 16-08-2020

Routebeschrijving

De wandeling start bij de lightrailhalte Pijnacker-Zuid, aan de zijde met het rode
bakstenen flatgebouw 'Patrijs'. Op de hoek ervan zit Pieter's Brasserie. Met gebouw
'Patrijs' in de rug schuin-rechts langs plantsoen lopen, RA, straat oversteken en rechtdoor
(winkels aan je R-hand). Aan eind straat via bruggetje sloot oversteken, LA en direct RA.
Voor de school aan je R-hand LA gravelpad nemen en volgen, dan het eerste gravelpad
LA en direct daarna op geasfalteerd fietspad RA. Aan het eind LA fietspad volgen.
Tunneltje onderdoor en min of meer RD weg gaan volgen (bord Oude Leede). Na huisnr.
9 en net vòòr de bocht van de weg LA en gelijk RA wandelpad (Klompenpad) volgen, twee
maal een houten bruggetje over en aan het eind LA en direct RA fietspad gaan volgen.
Na een poosje na een veerooster en vervolgens aan je R-hand een nieuw huis (nr. 21)
iets verderop aan je L-hand LA, hek door, Klompenpad nemen.

Alternatief in het broedseizoen: volg de weg en ga aan het eind LA, asfaltweg. Bij de
molen kom je weer op de hoofdvariant uit.

Aan het eind de dijk op en RA. Loop op de molen aan. Aan eind, bij molen, klaphek door,
LA asfaltweg op.

Voorbij de molen bij ANWB-wegwijzer 17195/1 RA brug over. Aan eind RA neem je het
fietspad (Ackerdijksepad). Na een poosje LA naar eerste vogelkijkhut. Weer terug en pad
vervolgen. Pad slingert; bij twee houten bankjes LA van het fietspad af, dijkje op.
Verderop pak je het fietspad weer op. Links van je uitzichtspunt De Tureluur. RD
vervolgen. Tegenover huis no. 18 aan je R-hand ga je LA naar een volgende vogelkijkhut.
Hier zie je de aalscholverkolonie. Weer terug en vervolg het pad verder.

Aan het eind van het pad LA de Rijksstraatweg volgen, over ruim 1 km. Deze parallelweg
van de snelweg is niet druk, maar loop svp achter elkaar aan de linkerkant van de weg.
Na 1 km Manege De Prinsenstad, die ook horeca heeft. Volg bij de manege LA het pad



naar beneden. Aan eind RD dijkje op en LA. Dit wandelpad, langs de wetering, volg je
ongeveer 2 km lang. Aan eind RA lange brug over en direct LA over grasdijk. LA tweede
sluisdeur (in de Rodenrijsche Vaart) over en pad L vervolgen, verderop L en dan naar R
langs gemaal (Bovengemaal van de Polder Berkel) heen lopen. Bruggetje over. Bij de
weg rechts en direct na het huis no. 78 LA (Boezemweg).

Alternatief in het broedseizoen: neem vóór je het fietspad de polder in. Fietspad buigt naar
rechts, kruist de vaart en buigt dan naar links. Je houdt de vaart voortdurend aan je
linkerhand. Op driesprong van fietspaden RD, Boezempad. Aan het eind LA en over de
brug en dan RA, asfaltweg. Hier sluit je weer aan op de hoofdvariant.

Fietspad R negeren en brug over, polder in. Dit pad volg je langdurig (zo'n 2 km). Aan het
eind RD (fietsbrug R en Polderweg L negeren). Pad vervolgen. Als je de spoorweg
nadert, R via graspad spoor onderdoor. Je komt op het fietspad, dat je naar L volgt. Bij de
verkeersweg RA richting onderdoorgang. Ga RA door de tunnel. Weer boven kruis je het
fietspad (Klapwijksepad) en blijf je RD lopen, bruggetje over, de polder in.

Aan eind gaat pad naar L, bruggetje over en naar R vervolgen. Pad naar L negeren en
volgend bruggetje over. Vervolg het (slingerende) pad; negeer afslagen. Aan eind, bij T-
splitsing na bruggetje, LA. Dit pad buigt naar R. Verderop bruggetje L negeren. Daarna
buigt pad naar L; het pad (langs water aan je L-hand) blijven volgen. Na een tijdje, waar
het pad afbuigt naar L, ga je RD een bruggetje over: je verlaat nu het natuurgebied en
gaat richting de woonwijk. Na bruggetje RD fietspad oversteken.

Aan het eind bij T-splitsing fietspad oversteken en LA: je gaat met een onverhard pad
over de verdiepte autoweg heen en loopt Pijnacker in. Na twee flatgebouwen aan je R-
hand RA bruggetje over en LA (Amstelpad). Hier kun je R naar horecagelegenheid De
Soete Suikerbol. Vervolg het pad; aan je R-hand passeer je een rood bakstenen
flatgebouw. Steek weg (Klapwijkseweg) over. Recht voor je ligt de halte van het
lightrailstation Pijnacker-Zuid; het begin- en eindpunt van deze wandeling.

Praktische informatie

Begin- en eindpunt
Randstadrail-halte Pijnacker-Zuid

Openbaar vervoer
Neem de Randstadrail oftewel metrolijn E die rijdt tussen Den Haag CS en Rotterdam-
Slinge. Stap uit op halte Pijnacker-Zuid.

Parkeren
Aan beide zijden van de halteplaats is voldoende (gratis) parkeerplaats.

Horeca
Bij de start is er bij het station Pieter's Brasserie (Raaigras 103); bijna aan het eind van
de wandeling De Soete Suikerbol. Halverwege is er Manege de Prinsenstad.

Bijzonderheden
Honden mogen mee, alleen niet naar de vogelkijkhutten aan de Ackerdijkse Plassen.



Deze wandeling maakt deel uit van de wandelgids 'Wandelen in Delfland'. Deze gids
bevat tien groene wandelingen in het Delflandgebied en een stadswandeling. De
wandelgids is te koop bij de boekhandel of online te bestellen via
www.gegarandeerdonregelmatig.nl

https://www.gegarandeerdonregelmatig.nl?mid=WZP2
http://www.gegarandeerdonregelmatig.nl
http://www.wandelzoekpagina.nl/abonnement

