29 juni 2013
Boerderijenwandeling Veenlandroute, Alphen a/d Rijn
Weide en Waterpracht
In het Jaar van de Boerderij 2013 (www.boerderij2013.nl) vinden op 29 juni a.s. wandelingen over
zogeheten boerenlandpaden plaats. In Zuid-Holland worden er vijf verschillende aangeboden. Eén
ervan is de Veenlandroute in Alphen a/d Rijn.
Deze wandeling voert langs de rand van Alphen a/d Rijn. Van daaruit bent u snel in de polder. Tussen
de weilanden kunt u - als het meezit – genieten van een ‘liveshow’ van weide- en watervogels en
genieten van de flora. Ook gaat de route door het natuurgebied Zaanse Rietveld.
De Veenlandroute is circa 10 km. Aan de route ligt een te bezoeken boerenbedrijf. Het eerste deel
loopt parallel aan het spoor. In deze groene grasstrook zit nog een bunker uit de Tweede
Wereldoorlog verstopt. Galloway runderen houden de begroeiing kort. Na een graskade en het
tunneltje onder de N11 gaat u bij een tweesprong linksaf de Compierekade op. Bijna aan het eind
komt u bij Lena’s Hoeve (www.lenashoeve.nl). Hier bieden tussen 11 en 12 de plaatselijke agrarische
natuurvereniging Weide & Waterpracht en de bewoners u een kopje koffie aan. Op deze boerderij
kunt u rondkijken en proeven van de zelfgemaakte kaas welke te koop is in het kaaswinkeltje. Deze is
geopend tot 17 uur en de boerderij is te bezichtigen tot 15 uur.
Daarna gaat de route via de Spijkerboordsekade door het jonge natuurgebied Zaanse Rietveld, dat al
ruim 150 vogelsoorten herbergt. Vanwege werkzaamheden volgt u Dwarsveld en steekt u de N11
oversteken richting het Tankvalpad , de Goudse Schouw en het Kroospad. Hier ligt ook de ingang van
het Archeon. De route eindigt via het Europapark met winkelcentrum de Atlas bij de Euromarkt of bij
het NS station Alphen a/d Rijn.
De wandeling kan ingekort worden door na Lena’s Hoeve de route over het Rietveldsepad te
vervolgen. U vervolgt dan de route aan het eind van het pad door weer via Dwarsveld naar het
eindpunt te lopen. Deze route is dan ongeveer 7 km en is dan redelijk te doen met een rolstoel.
Route-informatie

http://www.weideenwaterpracht.nl/98209678 en
http://www.veenlandtocht.nl/index.php/routes-en-informatie en
dan de VLT 10 km volgen.
Bijzonderheden
Honden zijn niet toegestaan.
Startpunt
Euromarkt of NS station Alphen a/d Rijn
Deelnemende boerenbedrijven Lena’s Hoeve, Compierekade 8, Alphen a/d Rijn
Kosten
afhankelijk van eigen gebruik

