
Verslag van de KBO-wandeling Zwanenburgerroute, 

Warmond,  7 km, 15 juli 2014 

We liepen een mooie wandeling van 8,5 km door een 

prachtig natuurgebied op maar tien km van Noordwijk.  

Het beloofde een mooie dag te worden. Er vielen wel wat 

spetters maar de meesten hadden wel een regenjas of cape 

bij zich.  

We verzamelden bij de Gemeentehaven van Warmond en 

wandelden eerst een rondje op het recreatie eilandje 

Koudenhoorn. Het door Ellen gereserveerde restaurantje 

was nog gesloten. Zij gebruikte de wachttijd om de 

beschrijving van de wandeling hardop voor te lezen. Even 

later kwam  de eigenaar aan. Met vereende krachten 

werden de stoelen en tafeltjes op het terras gezet. De koffie 

met gebak maakte alles goed.  

Op het terras zat ook het schippers-echtpaar (vrijwilligers) 

dat ons met hun prachtige Salonboot  'de Heere Schouten' 

(eigendom van de gemeente Teylingen) overzette voor een 

wandeling over de dijk van de Zwanburgerpolder.  

We waren met vierentwintig personen en gingen met 

twaalf personen in twee keer naar de overkant. Onderweg 

kwamen we een zwemmer tegen. We liepen over het 

grasland van de natte polderdijk met mooi uitzicht op 

molens en water, bootjes, een duwboot met bossen riet of 

hout, koeien met een kalfje, schapen en een reiger. 

Wilgenroosjes, bloeiend kruiskruid.  

Bij een boerderij klommen we over het hek dat ook open 

bleek te kunnen. Er stond ook een stenen Burberrybank.  

  



Bij de kaasboerderij ‘de Eenzaamheid’ wachtten we op de 

salonboot ‘de Heere Schouten’ die ons weer terug bracht 

naar schiereiland Tengnagel /BrugTengnagel/ Broek- en 

Simontjespolder (nabij de Merenwijk Leiden).  

Langs de golfbaan liepen we weer terug naar het 

beginpunt. Onderweg raapten en plukten en schudden we 

pruimen van een rijk gevulde pruimenboom. Heerlijk 

waren deze pruimen. Ellen verzamelde veel pruimen en 

deelde uit. We picknickten in het gras aan het water. We 

zagenn een haas rennen. Een hondeneigenaar liet zijn hond 

zwemmen.  

Later werd het warmer en namen we op het eindpunt nog 

een consumptie op het plein De Oude Raadhuis in het oude 

centrum.  

We kijken terug op een prachtige dag. Deze wandeling is 

zeker vier sterren waard. Ik hoop er volgende keer weer bij 

te zijn. 

Wimke Schrier  

 


