Santiago aan het Wad

11 april 2018

Regio Bollenstreek/ Rijnland
Van Leiden CS naar Sassenheim: lengte 16 km, aantal deelnemers 39

Voordat we vertrekken allereerst een welkomstwoord
en inleidend praatje door Marijke. De groep is groot,
evenals het enthousiasme van de deelnemers. Het weer veelbelovend.
De wandeling gaat door straten, parken, over landgoederen, bruggen(tjes)
en af en toe over fietspaden en langs drukkere wegen. De bollenvelden,
kenmerkend voor de regio, lopen wat achter in bloei, maar dankzij de
zachtere temperaturen van de afgelopen dagen passeren we hier en daar
toch een veld in bloei; veelbelovend voor de komende tochten.
De wandeling gaat o.a. door het stadspark de Leidse Hout, waar we in de
vijver van het park een Nijlganzengezin treffen. In een boom broedt een
eend, althans dat vermoeden we. Leve het voorjaar, dat zich, naast al het
ontluikend groen, ook in deze vorm manifesteert!

Al snel daarna lopen we landgoed Oud-Poelgeest in, waar het een feest is
voor het oog en andere zintuigen, o.a door de vele plantjes die er al
bloeien en de vogels die er te horen zijn. Het kasteel Oud- Poelgeest,
anno 1640, is het voormalig woonhuis van professor Boerhave.

Via een brug over de Leede lopen we door een waterrijk polderlandschap;
broedgebied voor veel vogels, momenteel vnl. bewoond/ bezocht door
verschillende soorten ganzen. We naderen onze lunchstop in Warmond en
passeren onderweg het huis van Jan Steen, dat er verrassend netjes
uitziet .. ;-)

Via o.a. Landgoed Warmond en langs velden met bloeiende narcissen lopen
we naar een van der Valk locatie voor het café st. Jaques. Een aantal
mensen haken daar af en met een uitgedunde groep lopen we de laatste
1,5 km naar station Sassenheim. Onderweg worden we nog verrast met
het zicht op, en de geur van, een veld vol bloeiende hyacinten. Het was
een prachtige wandeling, met dank aan de organisatoren én weergoden!
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