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Station Hillegom is onze ontmoetingsplek voor de tweede wandeling na het 

coronatijdperk 

Er zijn 15 man komen opdagen. 

Het wordt een verrassingstocht door Hillegom, georganiseerd door Ton 

Seijsener 

We lopen op de weg langs het spoor in 

zuidelijke richting en volgen dan over het 

land de Hillegommer Beek naar het 

centrum. Daar nemen we pauze voor een 

kop koffie op een (nog) nat terras.  

Als we weer verder gaan blijken we met 

14 man te zijn. Zijn we iemand vergeten? Is er nog iemand naar de WC? Twijfel 

slaat toe als we weer vertrekken. Dan blijkt dat iemand zonder zich af te 

melden is vertrokken. Door de Molenstraat gaan we naar de sportparken van 

Hillegom en komen we via woonwijken terecht in de Vosse en Weerlaner polder, 

waar we even stil blijven staan bij een huis, dat er met zijn uitbundig 

gedecoreerde bloementuin zo in 

een uitzending van “Binnenste 

Buiten” zou kunnen. 

De eigenaar ziet onze 

belangstelling en komt naar 

buiten om een en ander toe te 

lichten en neemt ons zelfs even 

mee zijn enorme tuin in om te 

zien waar hij zijn dagelijkse 



arbeid in investeert. Gastvrij als hij is laat hij weten dat je hier zo maar kunt 

binnenlopen, als hij thuis is. 

En verder gaan we weer door de Vosse en Weerlaner polder  tot we bij de 

Weeligenberg uitkomen en daar een nieuw verbindingspad hebben naar het bos 

van de Stichting Vogelenzang, het Lommersepad, geschonken door de familie 

Lommerse om de mensen 

van het verpleegtehuis  de 

Weeligenberg de 

mogelijkheid te geven 

dichter bij de natuur te 

komen. 

Via de Stichting 

Vogelenzang komen we door 

Bennebroek naar De 

Overplaats, bij de ingang van het Linnaeushof is een grote bank, waar we even 

kunnen pauzeren voor de lunch. 

Dan komt het Bennebroekse Bos aan 

de beurt en via de Meerwijk lopen we 

naar de sportvelden, Het Rottegat 

genoemd, langs de ringvaart en via de 

Zandlaan aan de rand van Bennebroek 

bereiken we De Oosteinde, een 

tuincentrum, waar we met Café Saint 

Jacques onze wandeling op het 

buitenterras afsluiten. Omdat ik in de buurt woon neem ik hier afscheid. De 

rest van de groep moet het laatste stuk naar het station Hillegom nog doen, 

maar niet nadat ze nog worden getrakteerd op een forse regenbui, die de 

wisselvalligheid van deze zomer accentueert. 

Aan Ton Seijsener dank voor de organisatie van deze verrassende wandeldag en 

aan alle deelnemers voor hun enthousiaste deelname. 
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