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TeVoet Jubileumroute 05: Mariënwaerdt (GLD) 

Favoriete route van Rien van den Berg 

Startpunt: Station Beesd, hier is ook parkeergelegenheid. 

Honden: zijn niet toegestaan omdat een deel van de route over een klompenpadroute gaat 

waar honden niet zijn toegestaan in verband met veebeweiding. De route is het hele jaar te 

lopen. 

De route is 12 km lang. Percentage onverhard: ongeveer 70% 

De route is te verlengen door naar het huis Mariënwaerdt en de Linge te lopen en zo er een 

extra lus aan te plakken. Ga dan van E14 rechtdoor naar E32 en volg vanaf daar de paarse 

pijlen. Let op: dit deel is praktisch geheel verhard!  

Horeca: bij de start (en einde) de Stapelbakker. Ongeveer halverwege: Natuurbeleving 

Leidsche Hoeven. 

 

Routebeschrijving 

Vanaf het station Beesd waar parkeergelegenheid is de NS-wandelroutestickers volgen tot 

knooppunt E18. Dit is vlak voor de toegangspoort tot het landgoed. Hier LA, onverhard pad. 

Op delen liggen betonplaten met gaten erin, die langzamerhand door de natuur worden 

overwoekerd.  Bij E45 RA asfaltweg en bij E85 LA onverharde weg.  

Bij E14 LA pad in langs akker en naar een mooi dijkje omzoomd met bomen. (Voor de 

verlenging hier rechtdoor.) Dit volgen, gaat verderop langs het spoor lopen. Bij E89 LA  over 

het spoor en daarna meteen onverhard pad langs het spoor volgen tot aan een vaart. Hier LA 

lopen tot een brug, oversteken en aan de overkant LA weer langs de vaart. Overstapje over, 

weg kruisen en weer overstapje over, je bent dan op het Leidschehoevenpad, een 

klompenpad.  Graskade volgen langs de vaart en dan RA  een mooi graspad over een wilde 



TeVoet Jubileumroute 05   Routebeschrijving herzien dec 2021 

weide. Dit volgen tot asfaltweg, hier LA, je komt langs Natuurbeleving Leidsche Hoeven 

(koffie mogelijkheid) en vóór de spoorlijn LA. Bij T-splitsing LA, hier wordt het weer 

onverhard. Dit voert je naar een brug over een vaart. Deze over en RA, weer het 

klompenpad volgen. Je passeert aan de linkerkant een watergang met beneden een 

zitgelegenheid. Verderop LA paadje naar beneden en door een prachtig populierenbos. Dit 

komt uit bij een grasveld, RA en op de hoek weer LA. Het pad langs het grasveld komt uit op 

een onverharde weg. Hier LA. Je komt uit bij knooppuntpaal E88. Hier iets verder RA (dan 

hoef je niet over een bruggetje met wat ontbrekende planken).  Pad volgen, gaat over een 

brug en het pad gaat verderop linksaf. Je hebt voor je rechts zicht op een boerderij op een 

donk (verhoging). Deze stamt nog uit de tijd dat de Linge ver buiten zijn oevers kon treden. 

Bij E44 rechtdoor, wordt asfaltweg. Na spoorweg bij E45 en E85 rechtdoor, je loopt nu op 

een mooie beukenlaan. Op rommelige viersprong rechtsaf. Je gaat nu door de beroemde 

walnotenlaan. Je kan op asfalt lopen, maar mooier is om tussen de walnotenrijen op het gras 

te lopen. Je komt door de toegangspoort en weer bij knooppunt E18, waar vandaan je weer 

terugloopt naar het station. 


