Wandelroute – Zuid-Holland – DR 2014.01
Deze Op Verkenning beschrijft een ongeveer 16 km lange rondwandeling met het station
Leiden als begin- en eindpunt. De verdeling verhard/onverhard van het wandelgedeelte is
ongeveer 5/95.
OV naar en van Leiden
Raadpleeg hiervoor www.9292ov.nl of de websites van de vervoerder:
 www.ns.nl voor de trein naar en vanaf Leiden Centraal.
Wandelroute
1. Verlaat het station aan de centrumzijde en loop via de Stationsweg het centrum in.
2. Ga steeds RD. De Stationsstraat gaat over in de Steenstraat; sla op de hoek Steenstraat /
Beestenmarkt LA. Steek ter hoogte van de brug over de Oude Singel de Nieuwe
Beestenmarkt over en wandel alsmaar RD. U bent nu op de Oude Singel en heeft het
water van deze gracht rechts van u.
3. Ga bij het bereiken van de Kloppoort – twee gescheiden rijbanen – RA (Pauwbrug) en
meteen LA. U bent op de Oude Vest en heeft het water van de Oude Singel links van u.
4. Ga op de kruising met de Haarlemmerstraat LA, steek het water over en houdt rechts
aan, Haven.
5. Loop onder de Zijlpoort door, wandel over de Zijlpoortbrug en ga op de andere over LA,
Herensingel. Het aardigst is via de groenstrook langs het water te wandelen.
6. Steek waar de singel naar links buigt, over naar het pleintje bij de Medusastraat en
wandel de Kooilaan op. Deze buigt naar links; ga meteen daarna RA, Kooizicht. Neem het
eerste voetpad (linkerhand) het Kooipark in en volg het pad dat links om de kleine ronde
vijver gaat. Het pad komt uit op de Atjehstraat, LA.
7. Tussen de huisnummers 5 en 7 bevindt zich een poortje. Het pad gaat door een
groengebiedje met groenblijvende struiken zoals de cotoneaster en loopt dood op een sloot,
LA richting Kooilaan. Op deze laan slaat u RA. Steek bij Buurthuis het Spoortje de Kooilaan
over. Houd aan de aan de andere zijde van de laan rechts aan en steek de Bernhardkade over.

8. Neem vervolgende het naar links gaand wandelpad dat door een kleine groenstrook
gaat. Het pad vervolgt zijn weg achterlangs het kleurrijke f latgebouw De Waaijer en komt
uit op de Willem de Zwijgerlaan, vlakbij de Kooitunnel. Het is tot in 2014 niet uit te sluiten dat de
reconstructie van deze laan met zich meebrengt dat het pad naar de tunnel is afgesloten. Ter
plaatste is de omleidingsroute voor wandelaars aangegeven.

9. De Kooitunnel voert naar de noordkant van de Willem de Zwijgerlaan. Wandel via het asfaltpad
in het verlengde van de tunnel RD en ga vervolgens linksaf onder de glazen looptunnel van
Verpleeghuis Overrhyn door.
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10. Loop langs de gehele lengte van de flat Noorderlicht en neem na de flat het pad naar
rechts. U bereikt De Tuin van Noord.
11. Volg het slingerende, onverharde pad door het park met daarin een basaltkeienbrug. Het komt
uit op een verharde weg, de Nieuwe Marnixstraat. Volg deze straat die al snel uitkomt op de
brede Gooimeerlaan; RA. Volg deze tot u ter hoogte bent van de flesvormige stadsmolen aan de
Slaaghsloot.

12. Steek hier haaks over – dus niet de brug over – en loop op de oever met het water links over het
graspad tot aan het eerste bruggetje. Hier oversteken en RA het schelpenpad op. De watergang
heeft u nu rechts.

13. Wandel via het Havikpad tot voorbij de flat met het in De Reiziger geciteerde klaproosgedicht op
de kopse gevelwand; ga nu LA. Dit pad voert u langs de Wiekelhorst in de richting van de Gele
Boog, een kunstwerk dat als wijkherkenningspunt is bedoeld.

14. Blijf RD gaan en ga via fietstunnel De Valk onder de Ketelmeerlaan door. Opnieuw RD tot in het
Merenwijkpark. U komt uit bij een kunstwerk dat bestaat uit een doorkliefde steen.
15. Als de Kinderboerderij is geopend (van 8.00 tot 16.30u) Bij het kunstwerk RA tot bij de toegang
van de kinderboerderij; ga hier naar binnen. Op het terrein van de Kinderboerderij staan
richtingaanwijzers. Volg de richting weilanden/park en ga vervolgens RA door het lage ijzeren hek
de wei in. Aan het eind van het terrein bevindt zich ook een hekje; waarna u uitkomt op de
Broekweg. Verder vanaf punt 17.
16. Als de Kinderboerderij is gesloten Ga bij het kunstwerk LA. Neem het eerste pad naar rechts door
het park en volg de paden die linksom zo dicht mogelijk langs de watergang rondom de
Kinderboerderij lopen. Op een gegeven moment ziet u rechts het hek van de kinderboerderij.
Even naar links en naar rechts ligt het met knotwilgen omzoomde fietspad voor u, de Broekweg.

17. Loop de twee kilometer lange Broekweg af tot bij de Broekdijkmolen staat; negeer zijpaden en wegen. Na enige tijd wordt de watergang breder en laat u de knotwilgen achter u. Op mooie
dagen kan het op de Broekweg druk zijn met fietsers. Het fiets- en wandelpad heet na de kruising
met ’t Joppepad Broekpolder.

18. Ga vóór de molen RA en na de volgende bocht naar rechts komt u bij de steiger van de veerpont
over de Zijl. Tot maart 2014 is het veer buiten bedrijf. In die maand zijn de vaartijden: op vrijdag
van 12 tot 18 uur en op zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur. In de maanden april tot en met
september: dinsdag tot en met vrijdag van 12 tot 18 uur en op zaterdag en zondag van 10 tot 18
uur. Op maandag vaart de veerpont ook die maanden niet.
19. Met de veerpont over De Zijl Ga op de andere oever RA, Zijldijk, en blijf met het water rechts van
u steeds RD lopen. Na anderhalve km komt uit bij de Zijlbrug; ga er onder door. Kort daarvoor
komt u langs de vroegere meelfabriek de Zylstroom; nu een café-restaurant.
20. Neem de trap naar boven. Ga boven aangekomen LA. Eenmaal op de andere oever neemt u de
trap naar beneden en houdt op het brede klinkerpad rechts aan, Marowijnepad.
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21. Niet met de veerpont maar over de Leidse oever verder De Broekpolder heet na de kruising met ’t
Joppepad Rozenpad. Blijf dit pad volgen met de verzwaarde stenige oevers van De Zijl links van u.
22. Op een gegeven moment buigt het Rozenpad naar rechts en komt uit op de Drontermeerlaan; ga
hier LA en blijf de Drontermeerlaan volgen. Sla na een tennisbaan vóór een hoog flatgebouw LA,
Merendonk, een klinkerweg. Ga na dit gebouw RA het betegelde voetpad op richting
IJsselmeerlaan.
23. Ga op deze laan LA, steek de Slaaghsloot over. Ongeveer 200m verder komt u aan bij het uiteinde
van een smalle groenstrook met een daaraan evenwijdig pad. Neem dit pad naar links. Terug aan
de oever van de Zijl RA, Marowijnepad. Loop onder de Zijlbrug door.
24. Beide routes Dit Marowijnepad buigt verderop naar rechts. In de bocht begint naar links het
Nickeriepad. Loop via dit veel smallere tegelpad verder en houd de Zijl steeds links van u; daarbij
steekt u een keer een smalle zijarm van de Zijl over.
25. Als ook het Nickeriepad naar rechts buigt, blijft u zoveel mogelijk RD lopen; daarbij wandelt u
over een houten steiger tot een haventje, RA. Ga verder met het haventje links van u; wandel
onder het booggebouw door (Scheepswerf).
26. Kruis het Steneveltpark, steek de Sumatrastraat over en ga RD de Ambonstraat in. Negeer de
Borneo- en de Driftstraat. Steek ook de Lombokstraat recht over en ga overzijde onder de poort
door; nog steeds RD.
27. Het pad komt uit bij het Kooipark. Steek dit schuin naar links door, Kooilaan, en loop terug naar
de Zijlpoort. Vanaf daar loopt u terug richting station òf langs de beginroute, òf langs een van de
andere grachten.

LA = linksaf; RA = rechtsaf, RD = rechtdoor, P = paddenstoel, Y = wegwijzer.
Horeca
Leiden heeft in het centrum horecavoorzieningen te kust en te keur. Na de Zijlpoort komt u
af en toe een horecavoorziening tegen. Wandelaars die de veerpont nemen komen langs
café-restaurant De Zijlstroom. Van dezelfde eigenaar is de naast de Zijlpoort gelegen
Brasserie De Poort.
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