
WEIPOORTROUTE 9,5 KM

Editie 2020

Loop door het land van  

melk, kaas en boter

ONTDEK DE 
BOERENLANDPADEN

  regio Zoeterwoude

https://www.landschapsfondshollandrijnland.nl/


Welkom
OP DE WEIPOORTROUTE

Avontuurlijk wandelen, waar kan dat nog? In elk geval 
in het Rijnland, waar negen boerenlandwandelingen 
zijn uitgezet. Hier struint u dwars door de weilanden, 
tussen de schapen en de koeien, met onderweg 
smalle loopplanken en hekken met overstapjes. 
Dankzij de boeren komt u zo op plekken die u anders 
nooit ontdekt zou hebben.

De Weipoortroute verkent het polderland ten oosten 
van Zoeterwoude-Dorp. Dwalend door de weilanden 
komt twee keer de Weipoortse Vliet in beeld, een 
oud riviertje met monumentale boerderijen en een 
jong bos. Via het erf van een blauwe wipmolen 
wandelt u langs robuuste dikbilkoeien terug naar 
Zoeterwoude-Dorp. 

Routebordje

•  De boerenlandpaden zijn geopend van 
15 juni t/m 15 maart. Daarbuiten is de 
route afgesloten i.v.m. het broedseizoen.

•  Honden zijn niet toegestaan vanwege 
besmettingsrisico’s voor het vee.

•  De boer verwelkomt u op zijn eigen terrein; 
gedraag u als een goede gast.

•  Vergeet niet om contant geld mee te nemen 
voor lekkere producten bij de boer!

LET OP!

WEIPOORTROUTE



START
Café De Meester, 

Zuidbuurtseweg 58, 
Zoeterwoude-Dorp  

BEREIKBAARHEID
OV: ARRIVA-buslijn 400 rijdt van 
 treinstation Leiden Centraal naar 
 Zoeterwoude. Stap uit bij  halte 
A4 P+R Zoeterwoude. Steek bij 
wandelknooppunt 81 de weg over 
naar 82 en pak hier de route op 
richting 31 en 32. Zie voor details 
en  alternatieven 9292.nl.
Auto: neem op de A4 de 
 afrit 6a/7 naar Zoeterwoude- 
Dorp. Rijd voorbij de P+R 
en ga na 1,6 km linksaf naar 
 Zoeter woude-Dorp. Ga na 450 m 
rechtsaf ( Zwetkade) en aan het 
einde linksaf  (Zuidbuurtseweg). 
Na ruim 150 m is het startpunt. 
Parkeer  bijvoorbeeld rechts bij de 
 sportvelden (Nieuweweg).  

TIP
Deze route is goed te combineren 
met de Balkengatroute.  

Bekijk in  
Google Maps

WEIPOORTROUTE

https://www.google.com/maps/place/52%C2%B007'04.4%22N+4%C2%B030'02.8%22E/@52.117894,4.5002318,133m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x47c5c60f0e03584b:0x63c6931b77a7a0ac!2sZuidbuurtseweg+58,+2381+AE+Zoeterwoude!3b1!8m2!3d52.1178286!4d4.5005225!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d52.1178935!4d4.5007793
https://9292.nl/
https://www.landschapsfondshollandrijnland.nl/boerenlandpad/balkengatroute/
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         HOOG EN LAAG
 
Het blijft een merkwaardig gezicht: een wetering die 
een flink stuk hoger ligt dan de weilanden ernaast. Dit 
heeft alles te maken met de ontginningsgeschiedenis. 
In de middeleeuwen trokken pioniers de veenwildernis 
in en groeven sloten om het moeras te ontwateren. 
Dat leverde nieuwe landbouwgrond op, die 
aanvankelijk werd gebruikt voor de teelt van graan, 
rogge en boekweit. Maar door de ontwatering daalde 
de zompige veengrond en waren molens nodig om 
het gebied droog te houden. Waardoor de grond 
nog verder daalde en uiteindelijk te nat werd voor 
akkerbouw. Sindsdien grazen er koeien.   
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Bij café De Meester staat een informatiebord van 
de Weipoortroute. Volg vanaf wandelknooppunt 32  
de rode pijlen naar 34, dan linksaf richting 35: ga 
omhoog en via het hek het weiland in. Ga aan het 
einde van het perceel links over een bruggetje 
en voor de sportvelden rechtsaf.  

Bekijk de kaart

WEIPOORTROUTE

Hoog en laag in de polder



        WEIPOORTSE VLIET

Vanaf de brug kijkt u uit over de Weipoortse Vliet, 
van oorsprong een zijrivier van de Oude Rijn. Al heel 
vroeg vestigden zich hier boeren. Daarna was het 
lange tijd een belangrijke transportroute – daarom 
staat de boederij links met de voorgevel naar het 
water. De straatnaam Weddepad herinnert aan de 
tijd dat hier nog geen brug lag, maar een wedde, een 
doorwaadbare plaats voor wandelaars, karren en 
koetsen. Deze ondiepte leverde zoveel problemen op 
voor de scheepvaart, dat in 1822 toestemming werd 
gegeven voor de bouw van een ophaalbrug. Wie de 
brug wilde oversteken, moest tol betalen.

Bekijk de kaart
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WEIPOORTROUTE

Weipoortse Vliet

Volg halverwege het perceel het betonnen pad en 
ga 200 m voor de boerderij links over een bruggetje. 
Volg de serie bruggetjes naar de doorgaande weg. 
Ga bij wandelknooppunt 35 rechtsaf naar 17 en 
houd hier links aan naar 18. Ga bij 18 rechts de 
brug over naar 85.   



Volg de weg 650 m rechtdoor en ga aan het 
einde linksaf. Ga bij wandelknooppunt 85 
linksaf richting 86. 

Bekijk de kaart

        VOGELPARADIJS

Bij de opening van de N11 in 2000 werd Polder 
Groenendijk bruut doormidden geknipt. Tot die tijd 
liep de nu onopvallende Zwetsloot (links van de weg) 
door tot aan de Barremolen, waarvan de wieken 
achter de autoweg te zien zijn. Gelukkig bleef de 
weidsheid van het landschap grotendeels gespaard. 
Weidevogels als kievit, tureluur en wulp houden van 
zulke open weilanden, waar ze een vijand al van verre 
kunnen zien aankomen. Vaste gasten zijn ook de 
zilverreiger en de ooievaar. Enkele decennia geleden 
waren deze statige vogels bijna verdwenen, maar 
inmiddels laten ze zich weer volop zien. Sterker: ze 
hebben het hier zo goed naar hun zin, dat ze steeds 
vaker ook de winter in Nederland doorbrengen, in 
plaats van naar het zonnige zuiden te trekken. 
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https://www.landschapsfondshollandrijnland.nl/wp-content/uploads/2020/01/Grote-Zilverreiger-Ardea-alba-alba.mp3
https://www.landschapsfondshollandrijnland.nl/wp-content/uploads/2020/01/Ooievaar-ciconia-ciconia.mp3


          NIEUWE NATUUR

Voor de tweede keer komt de Weipoortse Vliet in 
beeld, dit keer omringd door rietranden en een 
jong bos dat rond 1990 tijdens een ruilverkaveling 
is aangelegd. Een bordje wijst de weg naar 
een paalkampeerterrein midden in het bos. 
Avontuurlijke wildkampeerders kunnen hier hun 
tent opzetten, maar voorzieningen zijn er verder 
niet. Bovendien delen zij hun idyllische plekje met 
schapen die regelmatig een kijkje komen nemen. 
Aan het einde van de kade doemt een monumentale 
17de-eeuwse boerderij op, die ook weer met de 
voorgevel naar het water is gericht. Het later 
gebouwde zomerhuis staat wel aan de straatkant. 
Hier woonden de boer en zijn gezin in de zomer.

Bekijk de kaart

Ga aan het einde van het asfalt linksaf het weiland 
in. Volg aan het einde de kade naar rechts. Klim 
over het hek en ga bij 86 linksaf naar 16: volg 
het water langs de andere oever. 
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Natuur langs de Weipoortse Vliet



        GROOTE MOLEN

De in frisse blauwe en witte tinten geschilderde 
Groote Molen vormt een kleurrijk accent in het 
grasgroene landschap. Het is een wipmolen, het 
oudste type poldermolen van Nederland. In het hart 
van de molen zit een lange koker, waarlangs het 
bovenhuis met de wieken in de wind kan worden 
gedraaid. Bij een zware storm in 1973 bleek hoe 
kwetsbaar deze constructie is: de koker brak en het 
hele bovenhuis stortte naar beneden. Dat verklaart 
ook het bouwjaar dat op de witte band achter de 
wieken staat vermeld: 1975. 

Bekijk de kaart

Papenpad
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WEIPOORTROUTE

De Groote Molen na  de storm van 1973

Ga aan het einde door het hek naar de doorgaande 
weg, dan bij wandelknooppunt 16 rechtsaf naar 84. 
Volg het smalle toegangspad naar de molen, klim 
over het hek en ga rechts om het molenhuis 
heen, dan schuin links het weiland in.



        DIKBILLEN

De grote trots van vleesveehouderij Spronk zijn de 
dikbilkoeien, die al menige prijs hebben gewonnen. 
Daarnaast staan er bonte fokschapen en enkele 
fok- en rijpaarden op het bedrijf. Op zaterdag is de 
boerderijwinkel geopend. Natuurlijk is hier vlees te 
koop, maar probeer ook eens de jam, de chutneys 
of de honing. 

Steek na 100 m een bruggetje over, ga rechtsaf en 
verderop na een volgend bruggetje linksaf. Volg 
de sloot tot aan een betonpad. Ga hier rechtsaf en 
aan het einde linksaf naar de boerderij. Houd bij de 
nieuwe stal links aan, volg het pad naar het erf en 
ga links tussen de twee schuren door (klim zo 
nodig over een hek).   

Bekijk de kaart

Vlees kopen direct bij de boer

WEIPOORTROUTE

Dikbillen in de wei
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http://www.vleesveehouderijspronk.nl/winkel/


        POLDERERFGOED

Ze zijn niet weg te denken uit het oer-Hollandse 
polderlandschap: de kleine, metalen molentjes 
die volautomatisch het water in de sloten op 
peil houden. Vlak voor de kassen kunt u zo’n 
Bosmanmolen – flink aangetast door weer en 
wind – van dichtbij bekijken. De naam van de 
bedenker staat op de staart: de smid Bastiaan 
Bosman uit Piershil. In 1929 had hij veel 
reparatiewerk aan bestaande poldermolentjes en 
bedacht dat het ontwerp een stuk beter kon. Hij 
ontwikkelde een molen met een vlotter, een drijver 
die het waterpeil in de sloot mat en indien nodig 
met stangen de wieken in werking zette. Voor de 
haakse overbrenging gebruikte hij een cardanas 
van een oude Ford. Zijn simpele maar tegelijk 
briljante ontwerp verspreidde zich snel over de hele 
wereld en wordt ook nu nog in Piershil gebouwd, zij 
het in een iets modernere versie.  

Wandel over het boerenerf en ga aan het einde  
op de asfaltweg linksaf.  

Bekijk de kaart

Bosmanmolentje
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         OUD RAADWIJK

De asfaltweg is pas in 1984 aangelegd toen 
het gebied bij een ruilverkaveling op de schop 
ging. Veel ouder zijn de historische boerderijen 
en het statige landhuis aan het einde van de 
weg. Tussen het groen door is de naam van het 
landhuis op de gevel te zien: Oud Raadwijk. Het 
huis werd in 1852 gebouwd op de fundamenten 
van een oudere boerderij en heeft dienstgedaan 
als raadhuis (vandaar de naam), openbare school 
en huisartsenpraktijk. Vanwege de nostalgische 
uitstraling van het huis en de omgeving zijn hier in 
de jaren zestig en zeventige verschillende scènes 
van de legendarische televisieserie Swiebertje 
opgenomen. 

Ga aan het einde van de asfaltweg bij 
wandelknooppunt 88 rechtdoor naar 82, 
dan rechtdoor naar 31 en tot slot linksaf,  
terug naar de startplaats bij 32.  

Bekijk de kaart

Oud Raadwijk
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HANDIG
om te weten! 

HORECA
Bij de startplaats is Café 
De Meester. Daarna is er 
pas weer horeca aan het 
einde van de wandeling: net 
buiten de route vindt u Café 
De Vriendschap en Snackbar 
Zoeterwoude (Kerklaan 4).

HONDEN
Honden zijn op de boerenlandpaden 
niet toegestaan. 

BROEDPERIODE
Van 15 maart t/m 15 juni zijn de 
boerenlandpaden afgesloten in verband 
met het broedseizoen van de vogels. 

SCHOENEN
Deze route gaat voor een deel dwars 
door de weilanden. Trek daarom stevige 
wandelschoenen aan.

TEKEN
Onderweg loopt u kans om door 
een teek gebeten te worden.  
Draag bij voorkeur een lange 
broek en controleer uzelf op teken. 
Zie ook www.tekenradar.nl.

WEIPOORTROUTE

https://www.demeesterzoeterwoude.nl/article/1/278_De_Meester
https://www.demeesterzoeterwoude.nl/article/1/278_De_Meester
http://www.cafedevriendschap.nl/
http://www.cafedevriendschap.nl/
https://www.tekenradar.nl/


HANDIG
om te weten! 

Deze interactieve PDF is bedoeld om met de 
mobiele telefoon het veld in te gaan. Door op 
de knoppen te tikken, kunt u snel tussen de 
bezienswaardigheden en de routekaart bladeren. 
Voor de vogelgeluiden en links naar websites is 
een verbinding met het internet nodig. Maar het 
kan ook prima zonder. De links naar websites 
zijn in de tekst vetgedrukt en oranje.   

DE ROUTE DOWNLOADEN
Download de route thuis al naar uw telefoon.  
Dan hoeft u dat niet onderweg te doen, als er 
misschien geen internetverbinding is. 

HOE?
Android: mail de PDF naar uzelf als
bijlage of download via Google Drive.
Op de telefoon staat vaak een app om
PDF’s te lezen.

iPhone: mail de PDF naar uzelf of
download via iTunes. Voeg de PDF  
toe aan iBooks.  

WEIPOORTROUTE



HANDIG
om te weten! 

WEIPOORTROUTE

DE ROUTE UITPRINTEN
De route uitprinten is ook mogelijk. Open
dan deze PDF in Acrobat Reader. Kies in het 
menu: Bestand > Afdrukken > Meerdere  
pagina’s per vel > 2 op 2 > Afdrukken.

WANDELEN MET GPX
Deze route is ook beschikbaar als GPX- 
bestand. Hiermee volgt u de route terwijl u 
wandelt. Op uw telefoon moet dan wel een  
app staan die GPX-bestanden kan openen. 
Ook moet de Locatie van de telefoon aan 
staan. Kijk op onze website voor tips over 
apps en het gebruik van een gpx.

  Download het GPX-bestand

https://www.landschapsfondshollandrijnland.nl/op-pad-met-je-mobiel/
https://www.dropbox.com/s/6ig8wy40275q0nz/Boerenlandpaden_Weipoortroute.GPX?dl=1


De mooiste wandelroutes, dwars door de weilanden, 
over het terrein van de boer, voor jong en oud. De boe-
renlandpaden zijn een serie van negen wandelpaden 
in het hart van de polder. Met overstapjes en klaphek-
jes krijgt u een unieke inkijkje in het boerenleven. Trek 
uw wandelschoenen aan en beleef de polder!

DOWNLOAD
alle routes  

gratis op lfhr.nl

Ontdek de streek in uw eigen tempo

Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland

Volg ons op 
Facebook!

www.lfhr.nl  •  info@lfhr.nl 
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https://www.landschapsfondshollandrijnland.nl/boerenlandpaden/
https://www.facebook.com/landschapsfonds
https://www.landschapsfondshollandrijnland.nl/
https://www.landschapsfondshollandrijnland.nl/
https://www.landschapsfondshollandrijnland.nl/
https://www.landschapsfondshollandrijnland.nl/contact/
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