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Route van de wandeling 5.4 km “Rondje ‘t Woudt” 2019
Ter informatie: De wandeling gaat rondom het dorpje ’t Woudt en gaat
voor het overgrote deel over asfaltpaden die aan vrijwel alle kanten steeds
zicht geven op het open boerenland. In verband met de broedtijd van de
weidevogels is deze route gekozen. U verstoort de vogels niet of nauwelijks
maar kunt ze van afstand wel bezig zien. De laatste jaren komen de vogels
steeds eerder terug naar Nederland wat ongetwijfeld iets met de verandering
van het klimaat te maken zal hebben. Vanaf half februari wordt het steeds
drukker met vogels op de graspercelen en vrij snel daarna wordt met de
voorbereidselen voor nieuw nageslacht begonnen. Neem daarom, indien u
een verrekijker bezit deze mee teneinde interessante tafereeltjes goed te kunnen aanschouwen. Maar
betreed de weilanden svp niet!
Kijk in de loop van het jaar zo nu en dan op de site van de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert
www.vockestaert.nl voor meer wandelmogelijkheden en voor aankondigingen van andere interessante
activiteiten in Midden-Delfland! Veel plezier bij het wandelen!
Hieronder een beschrijving van de wandeling. Geniet van het mooie en frisse landschap in de lentetijd:
Midden-Delfland op zijn best! En hopelijk blijft dat nog lang zo!
De route start bij de parkeerplaats aan de Woudseweg, dat is de weg met aanduiding N223, die van Den
Hoorn naar De Lier loopt. Vanuit Den Hoorn is de parkeerplaats te vinden zo’n 350 meter na de afslag
naar ’t Woudt en vanuit De Lier is het vrijwel direct na de brug over de Monsterwatering en dan aan uw
linkerhand. Let op het is bij deze afslag vaak onoverzichtelijk en druk op de N223!
1) Start vanaf de parkeerplaats door deze te verlaten en ga op het wandel-fietspad naar links. Loop
over dit pad en ga over de brug van de Monsterwatering en ga daarna de eerste mogelijkheid naar
rechts de weg “Groeneveld” op. Volg deze weg en loop richting, u ziet hem al in de verte, de
Groeneveldse Molen.
2) Ga net voorbij de molen rechts het nieuwe asfaltpad op langs het water: het Groeneveldse pad. U
loopt met rechts dijk en water over iets meer dan een kilometer naar een oude historische rivier de
Zwet. Vlak voor de Zwet kunt u rechts over een hoge houten brug. Neem deze brug en loop, met
links het water van de Zwet, ruim één kilometer, over de dijk. Aan uw rechterhand ligt de Woudse
waterberging en daarachter in de verte met kerk het karakteristieke dorpje ‘t Woudt. De
waterberging is een noodopvang voor hoge waterstanden en tevens een heel goed
weidevogelgebied. Mocht de waterstand op zeker moment door overvloedige regenval te hoog
worden dan kan de sluisverbinding met de Zwet, die gesitueerd is aan het eind van de dijk waarop
u nu loopt, worden opengezet en kan de waterberging tijdelijk vollopen. Het trieste van zo’n
oplossing is wel dat als zo’n hoogwater in het voorjaar speelt, heel veel dieren, zeker de jonge
dieren, zullen omkomen in datzelfde water.
3) U verlaat de waterberging bij de eerder genoemde sluis en gaat direct daarna rechtsaf over de dijk
richting ’t Woudt. Vanaf de dijk hebt u aan uw rechterhand nogmaals een mooi uitzicht over het
bergingsgebied en aan de linkerkant ziet u het kassengebied van Zwethkade-Zuid. Aan het eind van
de waterberging gaat het pad naar beneden. Ga op de kruising rechtdoor over de brug en volg de
route over het pad dat naar rechts buigt. Volg dit pad en loop door tot aan de T-kruising bij ’t
Woudt. U kunt nu kiezen:
a) hebt u de tijd dan gaat u even naar rechts om het “dorpje” met kerk en woningen te bekijken en
eventueel iets te drinken in de lokale uitspanning “de hooiberg”
b) hebt u haast dan maakt u de rondwandeling door het dorp niet en gaat direct naar links
4) Loop naar de weg N223 en ga net voor de weg naar rechts het fietspad op en loop door tot u weer
terug bent bij de parkeerplaats. Tocht volbracht!
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