
Jacobswandeling       30 april 2022  

Bollenstreek  17 km 

We starten vandaag met 16 mensen vanaf station Hillegom, nadat het 

vervangend busvervoer mensen uit beide richtingen heeft afgeleverd. Terwijl 

we stilstaan bij een struikelsteen meldt zich nog een langsrijdende 

automobiliste aan die vraagt of we van Sint Jacob zijn en zij voegt zich 

enigszins verlaat toe aan de groep. 

De struikelsteen is een herinnering aan Jacob Roth, een 

joodse man, die bij de familie Noteboom onderdak vond 

tijdens WO 2 en op 35 jarige leeftijd is gestorven nadat 

hij was afgevoerd naar een concentratiekamp in Duitsland. 

Opmerkelijk was dat de struikelsteen was geflankeerd 

door vergeet-mij-nietjes. 

Bij The Tulip Barn aan de Loosterweg drinken we koffie. Een speciale plek waar 

de 20 jarige Romy Ruigrok een afstudeerproject van de HAS Hogeschool in Den 

Bosch startte met een eigen bedrijf 

waar toeristen wel tussen de bollen en 

allerlei kunstvoorwerpen mogen lopen. 

Zelfs kreeg ze onlangs Koninklijk 

bezoek van Willem Alexander en 

Maxima bij wijze van kroon op haar 

trotse werk. 

 

We vervolgen onze weg langs Keukenhof en 

nemen het zgn. laarzenpad van het Landgoed 

Keukenhof, een bosgebied waar de natuur zijn 

eigen gang kan gaan. 

 

 

 

 

 



Als we langs het spoor lopen 

zien we dat er met een 

ingenieuze machine betonnen 

bielzen onder de bestaande 

spoorlijn worden vervangen, 

een reden dat de treinen op 

dat traject vandaag niet 

rijden. 

 

Op het laatste stuk van het bos 

lopen we langs een 

dwergenplaats, waar de 

gemaakte foto een zoekplaatje 

oplevert van een kabouterdorp, 

dat nauwelijks opvalt tussen de 

planten. 

 

In de richting van Tespelduin 

komen we een hoge heuvel tegen 

waar sportieve golfers zich kunnen 

uitleven. Desgevraagd heeft er 

niemand belangstelling om de 

moeite te nemen naar boven te 

klimmen. Dus we vervolgen onze 

winderige weg naar Ruigenhoek 

waar we in de heerlijke luwte op bankjes ter plaatse ons broodje kunnen 

nuttigen. 

Via de Zilkerbinnenweg en over een wandelpad door het 

bollenland komen we op de Haarlemmer Trekvaart weer terug 

in Hillegom, waar we met een ommetje via de Hillegommer 

beek afstevenen op de plaatselijke tennisbaan voor een 

welverdiende Café Saint Jacques ter afsluiting van deze mooie 

wandeling die door Kees Buts werd uitgezet. 
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