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Keukenhof en Wassergeest
Ga je naar Lisse, dan ga je naar de Keukenhof. Dat doen wij uiteraard ook, maar dan net
even anders. We maken een bijzonder gevarieerde rondwandeling door het kasteelpark
en het landgoedbos, langs bollenvelden en over mooie weidepaden in de polder. We
wandelen vanaf het voormalige station van Lisse direct het laarzenpad op door het
broekbos de Grote Looster. De toeristengekte rond de bloemenexpo kunnen we gelukkig
snel achter ons laten als we naar Kasteel Keukenhof lopen. Ook hier staan de tulpen in
bloei. Het authentieke strandwalbos achter het kasteel is imposant. Hoge heuvels en
kolossale, oude bomen. Voor de afwisseling krijgen we dan een serie prachtige
bollenvelden. De kleurcontrasten zijn oogverblindend. Maar ook buiten het
bloemenseizoen is het lijnenspel op de zandige akkers een feest. Kisten met bloembollen
staan voor de schuur. Even verder loop je door mooi en ruig broekbos op landgoed
Wassergeest van Het Zuid-Hollands Landschap. Hier en daar klimmen we over
omgevallen bomen op het smalle pad. Het laatste deel van deze korte Trage Tocht gaat
door de weilanden van Wassergeest en Keukenhof. Onderweg lopen we pal langs de
Lageveensemolen, een prachtige wipmolen die je ook vanuit de trein kunt zien. Schiphol
en de spoorlijn zijn niet ver weg en dat hoor je. Maar ach, 85% onverhard in de
Bollenstreek is wel heel speciaal!

versiedatum: 22-06-2018

Routebeschrijving
1. Vanaf het parkeerterrein met TOP bij het voormalig station van Lisse de
voorrangsweg oversteken richting Laarzenpad Kasteel Keukenhof. Bij wandelknooppunt
45 rechtdoor omlaag naar een hek. Langs het hek het graspad naar links volgen. Je
passeert een tuinkabouterverzameling. Het pad buigt langs de sloot naar rechts en volgt
de rand van het broekbos. Het pad met bocht naar rechts volgen, op enkele plekken is
het met knuppelhout verstevigd. Op driesprong schuin rechts aanhouden en direct
daarna op een volgende driesprong rechtdoor, opnieuw pad aan bosrand. Het graspad
buigt naar links en verderop naar rechts. Aan het eind door een klaphek en bij knooppunt
43 linksaf, asfaltpad langs voorrangsweg. Voorbij een bank met gele vuilnisemmer
rechtsaf de voorrangsweg oversteken en rechtdoor door poort landgoed Keukenhof op,
klinkerpad. Voor kantoorgebouwtje linksaf over parkeerterrein naar informatiepanelen met
plattegrond landgoedpark.
2. Voor informatiepanelen linksaf door zwart hek, bochtig grindpad. Op splitsing met
links houten paaltjes houd je rechts aan. Voor het kasteel linksaf, grindpad wordt
asfaltweg. Negeer het eerste pad rechtsaf en ga even verder bij Koningslinde rechtsaf
een trap op. Boven linksaf over een aarden wal met rechts beneden een beeldentuin. Je
loopt bijna rond om een beplante heuvel en passeert de trap naar het uitzichtpunt op de
heuvel. Vanaf de andere zijde volg je de aarden wal terug richting kasteel en houd je
gelijk links aan een trap af. Rechtdoor over de grasweide. Op kruising en op driesprong
daarna ga je rechtdoor, boerderij links en kasteel rechts. Op viersprong bij bronzen
kunstwerk 'Signaal' linksaf naar de hooimijt en het terras van de Hofboerderij. Rechtdoor
langs de boerderij. Voor wit huis met geelrode luiken en huisnummer 7 linksaf langs
houten schuur naar zwarte poort. Door de poort en de halfverharde weg steeds rechtdoor
volgen.
3. Op ruime driesprong met bomen in het midden ga je rechtsaf, bospad. Op vijfsprong
rechtsaf, bospad iets omhoog en daarna op en neer. Op driesprong rechtdoor en even
verder op volgende driesprong linksaf, wandelroutes volgen. Op een driesprong rechts
omhoog aanhouden, je passeert aan je linkerhand een bank op het hoogste punt. Volg
het pad omlaag over de wijdvertakte wortels van een oude boom. Op kruising van paden
rechtsaf. Op splitsing links aanhouden en even verder aan het eind linksaf. Het pad buigt
naar links. Daarna op kruising van paden rechtsaf. Het pad slingert door het bos en buigt
opnieuw naar links. Op driesprong rechtsaf en op open plek links aanhouden. Ook op een
volgende, grotere open plek rechtdoor, naar de bosrand. Aan bosrand bij knooppunt 33
rechtsaf, manege aan linkerhand. Volg het pad rechtdoor tot eind op halfverharde weg
met handwijzer.
4. Bij handwijzer linksaf, halfverharde weg volgen. Rechtdoor langs schuur met geelrode
luiken aan je linkerhand. Bij asfaltweg rechtsaf, onverhard parkeerterreintje. Volg het pad
naar links en voor houten ophaalbrug naar clubgebouw Scouting Kaninefaten linksaf,
graspad landgoed Wassergeest. Een houten bruggetje over en het pad langs de sloot
naar links volgen. Negeer het eerste pad naar rechts en neem kort daarna het tweede
pad rechtsaf. Het smalle, drassige pad slingert door het bos. Tweemaal volg je een stukje
vlonder en hier en daar passeer je omgevallen bomen. Aan het eind op halfverhard
karrenspoor linksaf.

5. Je gaat aan het eind door een klaphek en op de asfaltweg rechtsaf. Circa 50 meter
voorbij een metalen hek aan je rechterhand ga je rechtsaf, onverhard pad langs sloot. Op
asfaltweg weer rechtsaf en gelijk het onverharde pad langs de sloot volgen. Op kruising
met Loosterweg-Zuid rechtdoor, onverhard pad langs bank. Volg de bochten in het pad
en wederom op asfaltweg rechtsaf. Even voorbij een ontsluitingsweggetje naar een
boerderij volg je het onverharde pad naar rechts. Einde pad bij knooppunt 23 schuin
rechtsaf, asfaltweg Loosterweg-Zuid.
6. Voor huisnummer 23 rechtsaf, asfaltweggetje. Waar het asfalt min of meer ophoudt
ga je rechtdoor door een metalen hek, landgoed Wassergeest. Het weggetje buigt naar
rechts en wordt halfverhard. Einde verharding rechtdoor, onverhard pad langs brede
sloot. Aan het eind linksaf een dam over en graspad langs brede sloot rechtdoor volgen.
Vlak voor spoorlijn rechtsaf houten bruggetje met leuning over. Het pad buigt naar links
en rechts, graspad evenwijdig aan sloot en spoor. Je passeert verschillende hekken met
overstap. Steeds rechtdoor richting een wipmolen. Vlak voor de molen het pad naar
rechts volgen en bij brug met klaphekjes een sloot oversteken.
7. Na brug bij knooppunt 31 linksaf, Landgoed Keukenhof. Weiderand aanhouden en bij
molen rechtsaf evenwijdig aan sloot en spoor. Je passeert een aantal hekken (kunnen
open, wel weer sluiten!). Bij een zwart paaltje met rode pijl ga je rechtsaf. Je gaat
door/over een hek en een betonnen brug over. Na de brug linksaf, graspad. Je passeert
een hek en op driesprong even verder rechtdoor. Volg het pad steeds rechtdoor tot je
uitkomt bij een gemaal. Bij het gemaal een hek passeren en linksaf, asfaltfietspad langs
voorrangsweg. Je komt uit bij het parkeerterrein met TOP, eindpunt.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Toeristisch Overstap Punt (TOP) Lisse, Stationsweg 59, 2161 AM Lisse
Parkeren
Parkeerterrein bij het startpunt.
Openbaar vervoer
Bushalte Leidsevaart aan de Delfweg in Halfweg. Diverse buslijnen vanaf stations
Schiphol of Nieuw Vennep naar Lisse, halte Nassaupark. Hier overstappen naar halte
Leidsevaart. Teruglopen en vanaf knooppunt 68 naar startpunt bij knooppunt 45 (300
meter).
Lengte van de wandeling
10 km
Honden
niet toegestaan
Horeca onderweg
Bij start- en eindpunt Het Tussen Station, www.hettussenstationlisse.nl
Op landgoed Keukenhof restaurant Hofboerderij, www.kasteelkeukenhof.nl
Percentage verhard-onverhard
15%-85%.
Let op!
Landgoed Keukenhof is (gratis) toegankelijk tot 17.00 uur. Daarom niet later starten dan
16.00 uur.

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rutger Burgers, zie voor meer
info www.routewerk.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en gpstrack te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/trage-tochtlisse/17511/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen en
aanvullingen zijn welkom op Wandelzoekpagina of op info@routewerk.nl

