
Jacobswandeling      25 februari 2023 

Sneeuwklokjeswandeling vanaf Station Voorhout 

Op zaterdag 25 februari 

zijn we vanaf het station in 

Voorhout gestart met een 

sneeuwklokjeswandeling 

uitgezet door Ted Duineveld 

en Ria Kauffman. 

We beginnen met een kopje 

koffie of thee bij lunchroom 

“Ons Genoegen” (tegen over 

de R.K. kerk). 

Met 22 pelgrims lopen we naar de Boerhaavetuin, waar we van Ted 

een toelichting krijgen 

en de sneeuwklokjes en 

ook akonietjes kunnen 

bewonderen. 

Binnendoor lopen we naar 

sport- en recreatiepark 

Elsgeest en langs de 

Leidsevaart naar de 

Klinkenbergerplas. 

Deze vaart volgen we tot 

aan landgoed Oud Poelgeest en gaan linksaf en gelijk rechtsaf 

richting de 

jachthaven. 

Het is fijn om 

iedereen weer eens 

even te spreken en de 

nieuwe plannen voor 

wandelingen of 

informatie van 

ervaren wandelaars 



worden uitgebreid gedeeld met elkaar. 

We lopen nu in de polder Poelgeest om de 

vogelplas heen; en Ted weet ook hier veel over te 

vertellen, over de verschillende soorten eenden en 

andere broedvogels, die hier jaarlijks komen. 

Dan gaat de route naar Warmond naar de 

dorpsstraat waar Ted een lunch geregeld heeft 

bij Grand Café “de Oude School” Het was een 

beetje hectisch maar we hebben genoten van een 

heerlijke lunch. Daarna gaat de wandeling weer 

verder naar Huys te Warmont, waar we ook weer 

veel sneeuwklokjes tegenkwamen en een prachtig overzicht hadden 

over een polder bij de Kaag met zicht op 5 molens. 

We vervolgen onze wandeling door Warmond en steken over naar het 

terrein van Mariëngaarde (voormalig  grootseminarie). Hier hebben 

we nog de oude begraafplaats bezocht en de beheerder van 

Oostergeest gesproken. Het is mogelijk om tegen betaling van € 1,50 

een rondleiding te krijgen 

op dit mooie landgoed. 

Verder wandelend zagen 

we nog een groep mensen 

wandelen met alpaca’s. 

Heel koddig gezicht. 

Verder wandelend zagen 

we nog irissen en het 

laatste stukje richting 

Voorhout ging over een 

industrieterrein en door Voorhout waar de wandeling eindigt voor 

café Saint Jacques bij café/restaurant “Boerhaave”. 

Na een lekker glaasje en gezellige napraat ging ieder weer zijns 

weegs. 

Een geslaagde wandeling met een klein buitje, wel koud maar ook 

zonnig. 

Ted Duineveld en Ria Kauffman 


