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De maand juni is al weer aardig op streek. Je verwacht in deze tijd van 

het jaar prachtig fietsweer, zonnetje, matig windje en een aangename 

temperatuur van minstens 20 graden. Tja verwachting en werkelijkheid 



lopen vaak niet parallel. Ook vandaag niet. Droog weer, een weliswaar 

niet te harde maar erg koude noordenwind en geen zon te zien. De start 

was voor de 16 deelnemers en 1 klein hondje dan ook wat aan de frisse 

kant en sommigen betreuren het niet hebben meegenomen van 

handschoenen. Gelaafd met een bakkie koffie gaan we op pad en via de 

Willem de Zwijgerlaan rijden we over de brug naar de Dwarswetering bij 

Leiderdorp. Op het water werken schaars geklede roeiers en roeisters zich 

met lange halen van hun riemen in de 4 met of zonder stuurman in het 

zweet. Wij zullen het tempo wat op moeten voeren om het zelfde effect te 

bereiken. Via de wijk Leyhof komen we in het park De Bloemerd en even 

later rijden we langs het laatste stuk van de Dwarswetering naar de A4 

die wij via de viaducten oversteken om langs de provinciale weg richting 

Hoogmade te rijden. We rijden onder de weg door en genieten even later 

van de pastorale rust op een smalle polderweg langs een aantal 

boerderijen waar ook boerenkaas te koop wordt aangeboden. Op de 

Ruigekade buigen we af richting Wijde Aa en Woubrugge. Het fietspad 

langs het water is op deze dinsdag erg rustig en zonder al te veel op 

andere verkeer te hoeven letten kunnen we genieten van het weidse 

uitzicht over water en polder. We rijden Woubrugge binnen, passeren de 

brug over de Heijmanswetering waar nog steeds de turfsteker ,in steen 

vereeuwigd ,met kromme rug de turfschop 

hanteert. Na dit stuk hebben we wel en kopje 

troost verdiend en strijken we neer op het aan 

het water grenzende terras van café Disgenoten. 

We kijken naar een aantal passerende jachten 

en naar de oude kerk aan de overzijde van het 

water. 

Na de rust rijden we richting Alphen aan den 

Rijn en volgen enige tijd de Heijmanswetering. Langs de buitenzijde van 

een wijk en na het passeren van een andere provinciale weg door een 

fietstunnel komen we op een smalle weg met aan de ene zijde oudere of 

nieuwe hoeven en huizen en aan de andere zijde een groot 

volkstuincomplex. Brede sloten aan beide zijden van de weg, bijna 

dichtgegroeid met bloeiende waterlelies in de kleuren wit en rose en 

velden met gele plomp. Waterwild is ook overvloedig aanwezig . We zien 

zwanen en meerkoeten met jonge kuikens. Even worden we opgeschrikt 

door een bakbeest van een vrachtauto die ons op de smalle weg gelukkig 

niet probeert te passeren. Aan het einde van deze landelijke weg draaien 

we het fietspad op langs een grote golfbaan om wat verder onder de weg 

door te fietsen naar de andere zijde van golfbaan en een groot park in 

Alphen aan den Rijn.  



We doorkuisen het hele park en rijden langs het rustige fietspad tussen de 

wijken langs winkelcentrum de Herenhof. We koersen weer richting 

Heijmanswetering en stoppen dan voor een korte lunchpauze die zowel 

voor mens als dier welkom is. Ja we hebben vandaag weer een viervoeter 

mee. Deze kleine teckel laat zich koninklijk 

vervoeren in een mandje op de fiets en 

gedraagt zich keurig behalve als iemand zijn 

baasje een hand wil geven want dan laat hij 

luid blaffend weten dat hij dit als een aanval op 

zijn baasje ziet. Na de lunchpauze gaan we 

over de Molenaarsbrug via de Rijn naar 

Koudekerk aan de gelijknamige rivier. Via de rustige en mooie Achterweg 

komen in het centrum en rijden dan langs de boorden van de Rijn naar 

Leiderdorp, waar enkele deelnemers afhaken omdat zij de huiselijke stal 

ruiken. Hoe verder we richting Leiden komen hoe meer deelnemers 

richting huis gaan en in de buurt van ons vertrekpunt zijn er nog slechts 2 

deelnemers over.  

De reacties zijn ook vandaag positief en veel deelnemers zijn langs 

plaatsen gekomen die zij nog niet kenden 

Volgende Tocht 

De volgende fietstocht is op dinsdag  30 juni . Zoals gebruikelijk starten we dan weer om 

10:00 uur aan de achterzijde van Het Gebouw en gaan dan naar Het Groene Hart.  

Rien  

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u dit kenbaar maken via email:  

rienrijk@gmail.com.  

 


