
Jacobswandeling 28 augustus 2021 

Station Overveen is het verzamelpunt voor de wandeling die Ton en 
Erna hebben georganiseerd. We tellen 18 mensen als we gaan starten 
rond 10 uur. 

 

We lopen naar de Zeeweg 
om bij de ingang van het 
Koevlak de lokale 
restauratie gebruiken 
voor een koffiestop. Na 
een half uurtje tellen we 
de mensen weer voordat 
we vertrekken om er 
zeker van te zijn dat niemand achterblijft. Daarna lopen we het 
duingebied Middenduin in om daar naar de wisenten te gaan kijken. 

Maar die zijn er niet. Wel zien we in 
de verte toch nog iets bewegen en 
we analyseren dat als Konikpaarden.  
Als we bijna rond zijn houden we 
een kleine lunchpauze met achttien 
mensen en twee bankjes… Dan de 



brug maar als bankje gebruiken. Na de lunch lopen we door naar 
Kraantje Lek waar de echte Holle Boom is vervangen door een 
bronzen exemplaar van de hand van Kees Verkade. 

Na een ruime pauze op het terras danken we het bestuur voor het 
door hen aangeboden drankje. 

We lopen in ganzenpas links van het fietspad en later door bosgebied 
naar Elswout, waar we wederom een rondje natuurgebied ervaren op 
het landgoed van de familie Borski, naar verluid de toen rijkste 
familie van Nederland. Het bombastische huis is gerenoveerd door de 
Haarlemse projectontwikkelaar Cobraspen met Luigi Prins aan het 
hoofd van die organisatie. Het interieur is weer met oorspronkelijke 
materialen uit o.m. Polen op prachtige wijze gerenoveerd. 

In een ruimte op Elswout is een kunstenaar bezig met het verbeelde 
van dieren. Daar nemen we even een kijkje. 



Halverwege het rondje spreekt Willem ons toe en vraagt aan de 
gemeenschap wie zich wil inzetten voor een volgende wandeling. Drie 
zeggen ertoe om de komende maanden te organiseren. De rest mag er 
iets langer de tijd voor nemen en er over nadenken om dat in te 
vullen, zodat we in 2022 wederom een aantal gevarieerde wandelingen 
kunnen oogsten. 

De gele brug op de Elswoutlaan is een opvallend verschijnsel, evenals 
de paarse brug op het landgoed. Het is een Rijksmonument en de 
kleuren zijn gebruikt zoals die in 1900 zijn oorsprong hadden. 

Bij Brouwerskolk gaan we linksaf, deels over het fietspad, deels door 
bosgebied en uiteindelijk ook weer uitkomend op het fietspad om na 
de spoorbrug weer richting station te lopen. Ietsje verderop is café 
waar we Loetje hebben omgedoopt tot Café Saint Jacques en daar 
afsluiten met een drankje. 

Nogmaals dank aan Ton en Erna voor de organisatie van deze weer 
mooie wandeldag. 


