
Laarzen
paden

De Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn en 
omstreken (SLA) is opgericht 6 juli 2007. Zij staat voor  
het behouden, ontwikkelen en ontdekken van het  
agrarische natuur- en cultuurlandschap en het versterken 
van de relatie stad en platteland in Alphen aan den Rijn 
en omgeving.
De SLA subsidieert het beheer van landschapselementen  
in de gemeente Alphen. Daartoe behoren ook de  
zogenaamde laarzenpaden. Een laarzenpad is een niet  
verhard pad door het agrarische land met eenvoudige 
bruggen en overstappen. De stichting onderhoudt vier 
paden:
• Pad van Kempenaar
• Pad van Wingelaar
• Varkenskade
• Pad van Sol (deel van het zuidelijk rondje van Alphen)
Op de website www.boerenlandwandelen.nl is informatie  
te vinden over deze en andere laarzenpaden.



De Rijnarm, die wij nu de Oude Rijn noemen, loopt van 
het Utrechtse naar de Noordzee bij Katwijk. In prehistorische 
tijden meanderde de rivier door het gebied en voerde 
het water af naar zee. Op sommige plaatsen werden 
grote meegevoerde deeltjes afgezet, zand; op andere 
plekken waren dat kleinere deeltje, de rivierklei. In Alphen 
aan den Rijn liggen bijvoorbeeld pakketten zand onder 
Rijnstroom en nabij het Oude Raadhuis aan de  
Burgemeester Visserpark. Klei zette zich af in de Hoorn  
en ten noorden van de rivier, soms lagen van meer dan 
een halve meter. Die kleiafzetting in het moerassige  
gebied strekte zich uit tot wel een kilometer of meer 
vanaf de huidige oever. Het gebied verder van de  
Oude Rijn was een groot veenpakket, dus een dikke  
laag bestaande uit halfvergane planten.

Tussen 1000 en 1200 ontstond hier de Grote Ontginning: 
om het land te kunnen gebruiken ging men parallelle 
sloten graven naar de Oude Rijn, haaks op de rivier.  
Door die sloten liep water uit het moeras en die ont- 
watering had gevolgen: zuurstof leidde tot oxidatie en  
de drooggelegde modder zakte in, het land klonk in,  
het maaiveld daalde. Door menselijk ingrijpen in de rivier 
nabij Wijk bij Duurstede (in 1122) kwam er minder rivier-
water via de Oude Rijn waardoor de uitstroomsnelheid 
afnam. Tot overmaat van ramp spoelde door de zware 
storm, de Thomasvloed,  met Kerstmis 1163 de monding 
van de Oude Rijn bij Katwijk dicht; als oplossing poogde 
men in 1165 bij Zwammerdam met een dam het Utrechtse 
water tegen te houden, maar dat maakte de vorst  
ongedaan. Het hart van Holland begon te versoppen.

Daarop ging men een doorlopende wetering naar het  
noorden aanleggen; naar Spaarndam en naar Halfweg; 
de Does, Zijl, Heimanswetering, Grecht. Maar bij noord-
westerstorm werd de Zuiderzee vol water geblazen en 
bleef uitwateren daarheen moeilijk. Naar het zuiden,  
naar de Hollandse IJssel, werden de Alphens en de  
Alpher watering gegraven. Omstreeks 1300 werd een 
dijkje aangelegd vanaf Katwijk naar Woerden om dit 
hoge water te keren: de Hoge Rijndijk.

Landschapsinformatie           algemeen
(met dank aan Henk Jan Habermehl)

De Gote Ontginning hield in het graven van parallelle 
sloten op een afstand van 103 m en met een lengte van 
1.250 m of 2.500 m, daarna kwam een dwarskade.

In het midden van de 15e eeuw  
was de inklink zover doorgegaan  
dat het water niet meer op  
natuurlijke wijze naar de rivier  
afliep. De oplossing bleek iets  
wat in Spanje en Noord-Afrika 
al gebruikt werd, de windmolen,  
en die werd hier uitgerust met  
een scheprad. Een gebied werd  
met een lage kade omgeven  
en de windmolen maalde het  
overtollige water naar een  
verzamelwetering: de polder  
was geboren. Voorts moest er samengewerkt worden in 
polderbesturen, en er kwam een overkoepeld orgaan:  
het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het gevolg van  
die mechanische ontwatering was evenwel dat de inklink  
nog sneller ging. Vanaf toen volgden polderpeilverlaging  
en inklink elkaar.

De groei van de steden deed de vraag naar brandstof 
toenemen en de kwaliteit van veen als brandstof werd 
gewaardeerd. Veen steken ging hier maar even:  
na twee of drie steken zat men in het grondwater.  
De noodzakelijke vervolguitvinding was de baggerbeugel: 
een lange stok met een ijzeren ring en een grof net.  
Het scharnierpunt was de schouder  
van de baggeraar. Het werd mogelijk  
tot 3½ m diepte te baggeren. Er zijn  
streken waar men in latere tijden  
verplichtte een smalle strook grond  
te laten staan om het land te kunnen  
behouden, maar dat nalaten was wel  
heel verleidelijk. Daarnaast deed de overwegend zuid- 
westenwind die stroken afkalven en zo ontstonden  
watervlakten.

De oorspronkelijke landerijen hadden een zodenlaag  
die nabij de rivieroever veel klei bevatte en dus ongeschikt 
was als veen te gebruiken. Het brandde slecht en er 
kwam te veel as af. Deze gedeelten werden gebruikt  
om het vee te weiden en tot de 18e eeuw zelfs om  
akkerbouw te bedrijven. Het achterste gedeelte was  
louter veen, daarop konden geen koeien grazen en  
dat diende tot hooiland, maar juist die gedeelten  
werden voor de winning van baggerturf verbruikt.



Tegen 1800 besloot men die gevaarlijker wordende  
plassen in te polderen. Er werden ringdijken aangelegd, 
er werden windmolens in getrapte opstelling gebouwd 
en zo kwamen de droogmakerijen letterlijk boven water.
 

Een heel grote droogmakerij was de Hazerswoudse 
Droogmakerij. Wie nu vanaf de Hoge Rijndijk naar  
Benthuizen rijdt, krijgt de hele ontwikkeling voor ogen:  
de Oude Rijn met een waterpeil van – 0.70 m. ten  
opzichte van het zeeniveau; tussen Oude Rijn en  
Hoge Rijndijk het zgn. Buitenland, de strook boezemland; 
dan ter weerszijden van de Gemeneweg de polders  
met een peil van – 1.50 tot – 2.20 m, gebruikt voor het 
weiden van vee; dan, na de Dorpsstraat met de kerk  
op de oude hoogte (de oude toegangsdeur op hoofd-
hoogte erboven) rijdt u de diepte in, peil – 3.50 m tot – 
5.50 m, de Droogmakerij met het maaiveld van zeeklei  
en akkerbouw als gebruiksmogelijkheid. (de diepste 
droogmakerij ligt bij Nieuwerkerk aan den IJssel, in de 
Zuidplaspolder, -6.76 m).
 
De Butter- of Boterpolder te Hazerswoude, groot 100 ha, 
met een eigen ringdijk, is zo’n oude polder tussen het 
bovenland/buitenland van de rivier en de droogmakerij. 
Ingeklonken mengeling van veen en kleiafzettingen.  
Tot het midden van de twintigste eeuw is er nog  
afgegraven, geen veen om te drogen en te verstoken, 
maar veengrond voor de potcultures elders.

De Boter- of Butterpolder, 
één van de vele poldertjes  
binnen de ‘Polder genaamd  
de Hazerswoudse Droog- 
makerij’, is van 1815.  
Deze polder is afgescheiden  
met een eigen ringdijk,  
maar de afwatering  
geschiedt via een grond- 
duiker naar het zuiden,  
de bemaling van de  
Hazerswoudese Droogmakerij. De huidige begrenzing is 
de Voorweg in het zuiden (op de hoek tot enkele jaren  
geleden de restanten van fundering van een sluis/
gemaal), de Burg. Smitweg aan de oostkant (aan de 
andere kant lag een klein poldertje, de Simon Janspolder), 
aan de noordkant de Kerkvaart, aan de westkant de 
Oostvaart. De polder is in 1815 drooggemaakt, nadat in 
1790 nog een verlenging van 15 jaar was verleend voor 
vervening. 

Op sommige kaarten is te zien dat er voor de droog- 
making wel een strakke ringdijk aangelegd is, maar dat 
aan de binnenzijde van die ringdijk veel nog-niet- 
uitgeveende stroken veen zichtbaar zijn. Die ‘terpen’ 
werden na de droogmaking veelal afgegraven en aan 
Boskoopse kwekers verkocht (dat was goedkoper dan  
de aanvoer van baggerveen uit Nieuwkoop en/of  
Vinkeveen). De Boterpolder is vrijwel geheel -5.00 m diep, 
maar er zijn ook stukjes van maar -1.00 m. (volgens de 
kaart). Ook langs de Galgweg werden in de vijftiger  
jaren blijkens mijn herinnering nog zulke ‘terpen’ met  
veen afgegraven. 
 
De Hazerswoudse Droogmakerij, 1780 ha groot, is eens 
polder geweest, toen uitgeveend waarbij de meters- 
dikke veenlaag elders opgestookt is, daarna een grote 
waterplas geworden met wat broodvissers, tot slot weer 
drooggelegd en nu is de zeekleibodem een oord van 
landbouw, bedrijfsterrein –weliswaar van sierteelt- 
producten-, woningbouw en zelfs bos, niet voor  
houtproductie, maar als recreatie- en natuurgebied  
voor de nazaten van de stedelingen die er eertijds  
warmpjes bijgezeten hebben dankzij dit opgebaggerde 
veen.

Wie de geschiedenis kent en er oog voor heeft, ontwaart  
in de polders soms nog, dankzij strijklicht, de beddingen 
van moeraskreken, de restanten van schutsluisjes (bij de  
Papenvaart en de Oostvaart; bij het Spookverlaat en  
bij de Voorweg-Burg. Smitweg), de werkende windmolen 
(Rietveldse molen) of de afgeknotte resten van molen- 
huizen.



De vier routes

Pad van Kempenaar
Het Pad van Kempenaar begint  
aan het Aarlanderveense  
Zuideinde en loopt tot de  
Achtermiddenweg. Het begin van het pad  
loopt eerst over een lengte van enkele tientallen meters 
in de Zuid- en Noordeinderpolder, die zo’n meter onder 
NAP ligt. Daarna daalt het pad, achter de stallen,  
zo’n drie meter om uit te komen in de ‘Drooggemaakte 
Polder aan de Westzijde van Aarlanderveen’. Deze  
polder is eigenlijk ‘een polder in een polder’ en ontstond 
als gevolg van de turfwinning.
 
In 1735 kregen de eigenaren van de landerijen in dit  
gebied toestemming om de bovenste laag van hun  
weiland af te steken en de turflaag, die zich onder het 
grondwaterpeil bevond, uit te baggeren. Turf bracht in 
de achttiende eeuw veel geld op, omdat er vooral in  
de steden grote vraag was naar deze brandstof.  
De Aarlanderveense veenlieden verkochten hun turf in 
hoofdzaak aan klanten in Amsterdam en Haarlem.  
Het vervoer gebeurde via het nu historische sluisje aan  
de Machineweg bij het Aarkanaal. Op de reis per 
turfschip deden ze onderweg uiteraard ook andere 
plaatsen aan en natuurlijk gebruikten de Aarlander- 
veners zelf de turf ook als ‘haardbrand’ in de eigen  
woningen. Niet alleen de veenlieden verdienden  
goed aan de turf. Ook de honderden turfarbeiders,  
die in het Aarlanderveense turf-winningsgebied werkten, 
kregen een goed loon.

Na zo’n vijftig jaar was het gebied van ruim 605 morgen, 
oftewel 500 hectare, uitgebaggerd. Het weiland had 
plaatsgemaakt voor een waterplas, die eigenlijk nutte- 
loos was geworden en bovendien een gevaar voor de 
omgeving vormde. Bij zware storm uit het zuidwesten 
stonden de Aarlanderveense boerenerven onder water. 
In 1784 werden plannen voor de droogmaking en  
bemaling van de waterplas gemaakt en in de jaren  
1785-1786 werd een molendriegang gebouwd met  
behulp waarvan de waterplas werd drooggemalen.  
De molendriegang maalde uit op de Rijn.

Bij het droogmalen bleek dat in het noordelijke gedeelte 
van het gebied nog de nodige turf te baggeren viel. 
Daar werd dan ook de turfwinning voortgezet tot 1801. 
Dit deel van het gebied ligt daardoor nog lager. In dat 
jaar werd een vierde molen gebouwd, de zogenaamde 
Putmolen. De vanaf dat jaar in bedrijf zijnde molenvier-
gang houdt het diepste deel van de polder nog steeds 
droog.

De familie Kempenaar, naar wie  
het pad vernoemd is, werd in  
1877 eigenaar van het  
boerenbedrijf op deze plaats.  
Opeenvolgende generaties  
bewonen de boerderij en  
oefenen zelf het boerenbedrijf  
uit vanaf 1902.

De routes, kort of lang
u Vanuit Aarlanderveen kunt u, via het Pad van  
    Kempenaar, een klein (ongeveer 3,5 km) en een 
    groter rondje (ruim 9 km) wandelen. 
u Vanuit café het Oude Rechthuis loopt u in oostelijke     
    richting naar het Zuideinde. 
u Bij nummer 20 loopt u het erf op en gaat u direct
    naar links het houten bruggetje over en direct weer
    naar rechts. 
u U loopt nu langs de stallen naar het overstapje en
    vervolgt het kavelpad. 
u Bij de Achtermiddenweg aangekomen gaat u naar  
    rechts. 
u Voor het kleine rondje gaat u rechtdoor tot aan de
    Kerkvaartsweg waar u weer rechtsaf slaat. 
u Voor het grote rondje gaat u op de Achtermidden-
    weg, bij de molen linksaf. 
u U volgt dan het pad langs de molens tot aan de 
    Oude Rijn. Daar slaat u rechtsaf en loopt dan over 
    de Korsteekterweg, parallel aan de Oude Rijn. 
u Na ongeveer 1 kilometer gaat u rechtsaf het Kerk- 
    vaartspad op, dat overgaat in de Kerkvaartsweg tot  
    in het centrum van Aarlanderveen.

 Startpunt 
 Café het Oude Rechthuis
 Dorpstraat 40 te Aarlanderveen, T (0172) 571309

 opengesteld voor wandelaars tussen  
 zonsopgang en zonsondergang

 verboden voor honden (in verband met het 
 overbrengen van veeziektes, zoals Neospora).



Pad van Wingelaar
Vanuit het dorpscafé  
“Het oude Rechthuijs”  
in de dorpsstraat van  
Aarlanderveen gaat u  
rechtsaf richting het Zuid- 
einde. Dit is een beschermd dorpsgezicht. Aan het einde 
van het dorp heeft u bij de driesprong  rechts een mooi 
gezicht op de Molenviergang, de enige nog in werking 
zijnde molenviergang. Het zorgt voor het juiste polderpeil 
van “De Drooggemaakte polder aan de westzijde van  
Aarlanderveen”. Wij gaan bij de driesprong naar links  
de Aarlanderveenseweg op en na 100 meter rechts de 
doodlopende Hogedijk op. Deze ringdijk ligt inderdaad 
hoog in het landschap en was al aangelegd voordat 
men besloot tot droogmaken van de zgn. grote poel  
bij Nieuwkoop. Deze poel is eveneens ontstaan door  
vervening en wel in 1810. Dus later dan deze in 1784 
drooggemaakte polder.

De polders vormden in het begin van de 19 de eeuw  
nog een grote poel. Om toch enigszins droog te kunnen 
vervenen en om het brakke water van de Amstel  
(Zuiderzee) tegen te gaan was er al vroeg een ringdijk 
aangelegd terwijl het droogmaken zelf vrij laat is  
gebeurd. In 2010 is gevierd dat de droogmakerij  
Nieuwkoop 200 jaar bestond. Oorspronkelijk waren er 
zeven ambachten (gemeenten) namelijk Ter Aar,  
Nieuwveen, Zevenhoven, Nieuwkoop, Aarlanderveen, 
Vrijhoeven en Schoot. Het vervenen ging te radicaal  
zodat het ambacht Schoot in de golven is verdwenen. 
Men moest wel droogmaken enerzijds vanwege de  
landwinning maar ook vanwege de veiligheid.  
De Nieuwkoopse plassen zijn niet drooggemaakt en zo 
kan men ongeveer voorstellen hoe het landschap er  
toen uitzag.

Na de boerderij met nummer 13 gaan wij over een 
veerooster en komen wij bij het land van de familie 
Rodenburg waar het laarzenpad van Wingelaar begint. 
Voor wij de Hogedijk verlaten zien wij een moderne  
open ligboxenstal waar de koeien het gehele jaar  
door niet buiten komen. Maar wel het hele jaar kunnen 
bewegen. Vroeger stonden de koeien de gehele winter 
op stal en kwamen alleen ´s-zomers in de wei maar hier 
zien wij een moderne open ligboxenstal waarin de  
koeien het hele jaar vrij kunnen bewegen. Voor het 
dierenwelzijn is weidegang niet echt noodzakelijk maar 
landschappelijk gezien is er niets mooier dan koeien in 
de wei.

De route (4,8 km)
u Vanuit café “Het Oude Rechthuijs”, Dorpsstraat 40, 
    in Aarlanderveen loopt u in oostelijke richting en gaat  
    bij de driesprong richting Nieuwkoop de Aarlander- 
    veenseweg op. 
u Na 100 meter rechtsaf de Hogedijk. 
u Na boerderij met huisnummer 13 en vee rooster in  
    de dijk gaat u 5 meter naar beneden en komt op het  
    pad Pad van Wingelaar. Borden wijzen u de weg in  
    het weiland. 
u Uiteindelijk komt u op de Achtienkavels weg en gaat  
    u linksaf en vervolgens bij het kruispunt weer linksaf  
    richting Aarlanderveen waar de koffie wacht in 
    het dorpscafé.

 opengesteld voor wandelaars tussen  
 zonsopgang en zonsondergang

 Het wandelpad is verboden voor  
 (ook aangelijnd) honden.

Door het weiland naar beneden gelopen zien wij aan- 
gekomen op de Achtienkavelsweg in de verte rechts 
de afgeknotte molen op de kruising van Zuideinde 
Nieuwkoop en de Hogedijk en kunnen wij het landschap 
voorstellen van 19 windmolens die de immense polder 
hebben drooggemalen. Rust uit, geniet van de rust en 
het landschap om daarna terug te lopen via de  
Achtienkavels en de Aarlanderveenseweg naar het 
dorpscafé. Halverwege de Aarlanderveenseweg is er  
de mogelijkheid om paragliders aan het werk te zien.  
De mens maakt het landschap. Ieder stukje natuur is  
cultuur.



Varkenskade

In de Romeinse tijd meer dan twee duizend jaar geleden 
bestond het gebied uit een groot moerasgebied van 
hoogveen en laagveen tussen de zeeduinen en de 
Utrechte heuvelrug. Tussen deze zandlichamen was er 
zeeklei en rivierklei met daarboven veen. Hoogveen en 
laagveen. Vanaf ca. 1000-1200 is in deze “wildernis” de 
grote vervening begonnen, waarbij het land in cultuur 
gebracht werd. Eerst werden de bomen en struiken  
verwijderd en zijn ontwateringssloten aangelegd.  
Toen de bodem droger werd kon er landbouw op  
worden uitgeoefend.

In de gouden eeuw (17 de eeuw) zijn door de  
Amsterdamse kooplieden delen van Noord-Holland  
verveend en drooggemaakt zoals de Beemster,  
de Purmer en de Schermer maar toen dat klaar was  
en men verder moest met vervenen om voldoende 
brandstof te verkrijgen ging men het gebied uitbreiden 
naar Zuid-Holland. De uitvinding van de baggerbeugel  
in 1530 heeft er toe bijgedragen dat men meer kon  
vervenen dan voorheen. De bagger/veen werd  
gedroogd en leverde brandstof op. Het nadeel van de 
vervening was dat er te veel land verloren ging bij krachtige 
Noord- of Westerstormen en dat er een te grote  
binnenzee zou ontstaan. Hoewel er strikte eisen waren 
gesteld aan de hoeveelheid land dat verveend mocht 
worden ging men in het algemeen radicaal te werk.  
Zo ontstond er een grote waterplas waarbij hele dorpen 
verdwenen in de golven.  
 
In 1735 kregen de eigenaren van de 9 polders in  
deze omgeving vergunning om het gebied  
verder te vervenen en te baggeren om daarna  
het gebied droog te maken met behulp van wind- 
molens. In 1744 was het gebied grotendeels droog  
en werden de eerste graanproducten geoogst.

De wandeling Varkenskade  
gaat door deze droog- 
gemaakte Vierambachts- 
polder. Ambacht is de  
oude naam voor gemeente.  
Als u bij de Ridderbuurt  
de dijk bent afgelopen  
naar nummer 47 en over 
het hek geklommen ziet u de wegwijzer die verwijst naar 
de 4 ambachten : Rijnsaterwoude , Woubrugge  
(Esselickerwoude), Alphen aan den Rijn (Oudshoorn)  
en Ter Aar. Nog iets over de boerderiij. De kaasboerderij  
”Brentano´s Ijvervrucht” die iets ten oosten van het start- 
           punt ligt, is volgens de  
           gevelsteen boven de ramen  
           gesticht als pachtboerderij 
           in 1796 en heette destijds 
           ‘‘Ijvervrucht” en is omstreeks  
           1895 van een nieuwe  
           voorgevel voorzien met  
           Italiaanse invloeden.  
Brentano is ervoor gekomen toen het gelijknamige  
Amsterdamse Oude-mannengesticht, de boerderij in  
1854 kocht. Het was een belegging van het geld dat de 
stichting verdiend had met de verkoop van hun pand 
aan de Herengracht. De stichting op haar beurt  
ontleende haar naam aan een Italiaanse koopman  
Brentano die ergens rond 1800 in Amsterdam neerstreek. 
Deze vermogende man liet toen hij in 1821 stierf, een 
forse erfenis aan de stichting na. De zorginstelling   
Brentano Amstelveen bestaat nog steeds en de familie 
Verkleij, inmiddels de derde generatie, boert er al meer 
dan een eeuw op deze boerderij en is nog steeds zgn. 
zelfkazend.

U komt nu op een vlak stuk weiland en hier heeft de  
Varkenskade gelopen. Oorspronkelijk was het de weg  
naar het moeras en werd gebruikt om het veen af te  
voeren naar de Ridderbuurt en vandaar per schuit naar 
de Oude Rijn. De weg liep richting Langeraarse plassen 
(zie kaart 1747), een gebied dat niet drooggemaakt is  
en dat ons een indruk geeft hoe het oorspronkelijk  
gebied na vervening er uit gezien moet hebben:  
een grote waterplas met hier en daar legakkers ertussen.  
De Varkenskade is waarschijnlijk later gebruikt om  
extensief varkens te houden vandaar de naam.  
Van de kade is in het landschap   
echter thans niets meer te zien.  
Of de kade ook gebruikt is  
als kerkpad naar de  
Nederlandse Hervormde  
kerk in Ter Aar is niet meer  
te achterhalen en wordt  
betwijfeld.



De route (8,4 km)
u Vanaf de brede brug links van de kaasboerderij van  
    de fam. Verkleij, Ridderbuurt 57, gaat u door het klap- 
    hek ,de dijk af en de polder in. Via de oorspronkelijke     
    Varkenskade (nu alleen te zien als weiland) komt u op  
    de Kruisweg.
u De weg oversteken en weer de polder in met geen  
    weiland maar bouwland.
u Samenloop met de Krakeelroute en uiteindelijk op de 
    Langeraarse weg.
u Rechtsaf richting het kerkje van Ter Aar en vervolgens  
    op de Ringdijk van de Vieranbachtspolder richting  
    Alphen aan den Rijn over het Windepad (fietspad)  
    naar het eind van de Ridderbuurt.
u Hier rechtsaf de Ridderbuurt in tot beginpunt op  
    nummer 57, Boerderij ”Klein Brentano”. 

 Geen horeca onderweg 

 Laarzenpad/drassig land

 opengesteld voor wandelaars tussen  
 zonsopgang en zonsondergang

 Het wandelpad is verboden voor  
 (ook aangelijnd) honden.

Bij de provinciale weg steken  
wij over en gaan 100 meter  
naar links en vervolgens het  
land in. Nu geen weiland  
(op de rest van het veen)  
maar bouwland (op de  
onderlaag rivier- of zeeklei)  
waar spruiten, suikerbieten, aardappelen en uien  
verbouwd worden. U loopt hier ruim 4 meter onder N.A.P. 
Na gerust te hebben bij de picknicktafel gaan wij een 
gedeelte van de krakeelroute volgen. Krakeelroute  
omdat er vroeger hele twisten zijn geweest over de  
eigendomsrechten van de verschillende ambachten.  
Nog te zien aan de bochtige loop van de scheidsloten. 
Hier zien wij ook de verschillende hoogteverschillen en  
begrepen wij ook wat het Hoogheemraadschap van  
Rijnland bedoelt met : “Droge Voeten, Schoon water”. 
Rijnland is volop bezig de capaciteit van de sloten te  
vergroten omdat er anders een reëele kans bestaat op 
overstromingen en dijkdoorbraken. Niet alleen in Wilnis 
(2004) maar bijna ook in de wijk Ridderveld van de  
gemeente Alphen aan den Rijn (2014).

           Uiteindelijk komen wij via  
           de Langeraarseweg op  
           de Aardamseweg en gaan  
           wij bij de Ned. Hervormde 
           kerk van Ter Aar (Rijks- 
           monument gebouwd  
           omstreeks 1568, herbouwd  
           in 1843) omhoog om langs 
het voormalige gemeentehuis Ter Aar (thans gemeente 
Nieuwkoop) over de Ringdijk van de Vierambachtspolder  
en het Windepad (fietspad) weer naar de Ridderbuurt  
in Alphen aan den Rijn te lopen. Bij de Ridderbuurt gaan  
wij rechts af naar nummer 57.



Pad van Sol
Het startpunt ligt op de 
Hoogeveense weg juist  
westelijk van nr 20. Het begin  
van deze route loop je over  
akkerland en is het een  
beetje zoeken. Er zijn twee routes mogelijk, afhankelijk 
van de groei van het gewas kun je de gemakkelijkste 
route keizen. 1. Vanaf het bruggetje loop je in een rechte 
lijn naar het noorden tot je tegen een brede sloot aan 
loopt. Het kan zijn dat het opgaande akkergewas het  
lopen moeilijk maakt, dan kan je iets oostelijker lopen, 
daar loopt deels een betonpad dat bruikbaar is om  
naar achteren te lopen, niet op het erf van het woonhuis 
dat oostelijk van de brug ligt. Dat is prive terrein waar- 
voor geen toestemming is. Je loopt dus over de akkker  
             steeds in zo veel mogelijk  
             een rechte lijn naar  
             achteren/het noorden tot  
             je zoals gezegd bij een  
             brede sloot komt. Bij die  
             brede sloot ga je in  
             oostelijke richting verder. 
             Aan de andere zijde van  
de sloot bevindt zich het landgoed van de NKTC 
“Het groene hart”. Je loopt langs deze sloot tot je weer 
een bruggetje tegen komt tegen het bedrijfsterrein aan. 
2. Een alternatieve route is om aan het eind van het  
betonpad naar rechts te gaan, naar het oosten tot je  
tegen een sloot aan loopt. Daarna ga je naar links, naar 
het noorden, en loop je evenwijdig aan de sloot tot het 
bruggetje. Over het bruggetje loop je direct naar het 
noorden naar de Voorweg.  
Op de Voorweg ga je in  
westelijke richting (dus  
naar Hazerwoudse dorp) 
tot je na een paar honderd  
meter lopen aan de noord- 
zijde van de weg een  
aanduiding ziet van Kaas- 
boerderij SOL. Daar vervolgt de route zich en loop je via 
het beton pad en het erf van dit bedrijf naar het Kerk- 
vaartpad en de burgemeester Ten Heuvelhof weg;  
het einde van deze route. 

De route (4,0 km)
u start westelijk van de Hoogeveenseweg 20
u vanaf het bruggetje recht naar het noorden tot de  
    brede sloot (het erf is privé terrein)
u rechtsaf naar het oosten tot de brug bij het bedrijfs-
   terrein
u over de brug naar links in noordlijke richting tot de 
    Voorweg
u op de Voorweg 500 meter noord-west naar kaas- 
    boerderij SOL
u daar via erf en betonpad naar het Kerkvaartpad en 
    de Burg. Ten Heuvelhofweg.

 opengesteld voor wandelaars tussen  
 zonsopgang en zonsondergang

 Het wandelpad is verboden voor  
 (ook aangelijnd) honden.

1.
2.



Laarzen
paden

Deze brochure is mede 
mogelijk gemaakt door:


