
4  Het gebied ‘De Waterbossen’ is pas sinds 2008 ontsloten 
door laarzenpaden. Voorheen was het gebied ontoegankelijk 
voor publiek. Wat betreft natuurwaarde is het gebied zeer 
aantrekkelijk, verschillende soorten flora en fauna gedijen in 
dit gebied. Ook dit gebied is een voormalig hakhout perceel. 
Vanaf de zijkanten van het perceel zijn interessante doorkijkjes 
langs de sloten aanwezig. Het gebied is zeer nat doordat het 
de sloten in verbinding staan met het buitenwater. Op drie 
plaatsen zijn knuppelpaden aanwezig. Hier kunnen de bredere 
paden worden verlaten en kunt  u verder lopen op smalle 
paadjes van dwarsliggende boomstammetjes. 

 Weer aangekomen bij de Stationsweg wordt de route weer 
vervolgd aan de overzijde van de weg. Er is een oversteek
plaats om veilig te kunnen oversteken. Vervolgens kan bij het 
aanwezige voormalige boswachtershuis de route richting het 
kasteel worden vervolgd door de gele paaltjes te volgen.

B.   Vanaf voormalige Loosterweg richting 
 Wassergeest en startplaats Puntenburg

 Het laarzenpad is gemarkeerd met palen met blauw paaltjes.

5  De waterpartij hoorde bij boerderij Overduin. In de vijver werd 
hakhout te weken gelegd en later is hier ook gejaagd. Van de 
boerderij is niets meer terug te vinden. Die werd gesloopt 
nadat in de Tweede Wereldoorlog een Duitse V1raket, 
afgeschoten vanuit het bos vóór Kasteel Keukenhof, door het 
dak van de boerderij was gegaan.

Vanaf startplaats Puntenburg

U kunt vanaf deze startplaats zowel het laarzenpad kiezen door het 
gebied Wassergeest van het Zuid-Hollands Landschap als het 
laarzenpad in noordelijke richting over Landgoed Keukenhof. 
Richting Landgoed Keukenhof is de eerste blauwe paal te vinden 
bij het hek tussen de parkeerplaats en de manege. Vervolgens 
komt u langs punt 5, daarna kan de route vanaf punt 1 worden 
gevolgd.

Routebeschrijving Laarzenpad 
Landgoed Keukenhof
Vanaf beginpunt De Kraal

Vanaf de parkeerplaats start de wandeling langs de oprijlaan. Volg 
deze oprijlaan. Na 150 meter linksaf het wandelpad op. Aan het 
einde van dit pad kan zowel rechtsaf (A) richting het kasteel als 
linksaf (B) langs de voormalige Loosterweg richting de Lageveense 
Polder en Wassergeest worden vervolgd.

A. Richting het kasteel
 Het laarzenpad is gemarkeerd met blauwe paaltjes.

1  Kasteel Keukenhof werd in 1862 verbouwd van een eenvoudig 
landhuis (1641) tot het huidige statige kasteel. Rondom het 
kasteel ziet u onder meer het washuis, een pachtboerderij, het 
koetshuis en de ommuurde tuin met speelhuis. Aan de andere 
kant van de Stationsweg wordt sinds 1949 de jaarlijkse 
bloemententoonstelling, ‘De Keukenhof’ gehouden. 

2  Rond de singel bloeien in het voorjaar talloze stinsenplanten, 
zoals sneeuwklokjes, bosanemonen en boshyacinten. Sommige 
van deze bolgewassen zijn vroeger aangeplant door de tuinlieden 
van het landgoed. 

3  Op een landgoed moest ook geld worden verdiend. Dat gebeurde 
onder meer door de verkoop van hakhout. Het diende als 
timmerhout en brandhout en met de twijgen stookte de bakker 
zijn oven. Ook de jacht bracht geld op. De waterpartij in het 
hakhoutperceel is verbreed om eenden te lokken. 

 Aangekomen bij het gemaaltje kunt u 2 kanten op: en linksaf loopt 
u richting het ‘Station van Lisse’ om naar ‘De Waterbossen’ te 
gaan, of rechtsaf volgt u de gele paaltjes terug richting het 
kasteel.
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Het startpunt vanaf beginpunt de Kraal is
NIET LANGER OPENGESTELD.
Vanaf manege Puntenburg is een deel
van de route alsnog te lopen. 



Routebeschrijving Laarzenpad 
Wassergeest
Het laarzenpad is gemarkeerd met blauwe palen. De eerste paal staat in 
de hoek van de parkeerplaats, naast het toegangshek van Scoutinggroep 
Kaninefaten.

6  Wassergeest is de naam van een landgoed dat omstreeks 1660 
werd gesticht. In die tijd was de omgeving heuvelachtig en 
bosrijk. Het laarzenpad gaat door het zuidelijke deel van de 
Lageveense Polder, dat ook bij het landgoed hoorde. De polder 
ligt in een laagte tussen twee strandwallen. Hier kwam veen tot 
ontwikkeling en is het nog altijd nat. Zo nat, dat de polder alleen 
kon worden gebruikt als weiland of voor de aanplant van 
hakhout.

7  In 1992 kwam de Lageveense Polder in handen van het Zuid
Hollands Landschap. Sindsdien is het beheer van de gras landen 
gericht op verschraling: niet bemesten, wel hooien. Planten als 
pinksterbloem, ratelaar en rietorchis houden van zulke schrale 
gronden. Op die bloemen komen weer vlinders af.

8  De hakhoutbossen van Wassergeest zijn lange tijd niet gekapt. 
Daardoor zijn els, es en eik flink doorgeschoten. Braam, 
kamperfoelie en hop slingeren zich als lianen rond de bomen. 
Het is een ideale plek voor bosvogels, die zich volop laten horen. 
Roofvogels en vleermuizen gebruiken het bos als uitvalsbasis om 
boven de weilanden te jagen. Bij de watergangen kunt u met veel 
geluk een blauworanje glimp opvangen van een ijsvogel.

9  Net achter de spoorlijn ligt de trekvaart tussen Haarlem en 
Leiden, die in 1657gereedkwam. Aanvankelijk werden vooral 
passagiers over het water vervoerd. Later groeide de vraag naar 
duinzand en voeren er zandschuiten over de vaart. Toen bleek dat 
bloembollen het uitstekend deden op de afgegraven grond, werd 
een groot deel van de streek geëgaliseerd. Slechts een paar 
groene eilandjes bleef dit lot bespaard, waaronder de Lageveense 
Polder en het Keukenhofbosch.

Laarzenpad
Wandelen over Landgoed 

Keukenhof en Wassergeest
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wandelroutes 
3 en 7,5 km gemarkeerd

Op weg

Beginpunt De Kraal Parkeerplaats direct naast de ingang van 
Landgoed Keukenhof, Stationsweg Lisse

Beginpunt Puntenbug Parkeerplaats hoek Spekkelaan en 
LoosterwegZuid Lisse

Lengte Laarzenpad Landgoed Keukenhof, 7,5 km, 
blauw en geel gemarkeerd

 Laarzenpad Wassergeest, 3 km, 
 blauw gemarkeerd
Bereikbaarheid beginpunt De Kraal
 Volg vanaf de A44 de borden richting Lisse 

(N208). In Lisse bij de verkeerslichten 
rechtdoor,de Westelijke Randweg volgen om 
het dorp heen. Bij de eerste rotonde linksaf 
en de Stationsweg volgen. Bij de toegang 
van Kasteel Keukenhof linksaf, direct links 
ligt de parkeerplaats.

Bereikbaarheid beginpunt Puntenberg
 Volg vanaf de A44 de borden richting Lisse 

(N208). In Lisse bij de verkeerslichten 
rechtdoor, de Westelijke Randweg volgen 
om het dorp heen. Na 300 m in de bocht 
linksaf en de Spekkelaan helemaal uitrijden. 
Langs de manege en rechtdoor de kleine 
parkeerplaats oprijden.

Honden Op de laarzenpaden niet toegestaan. 
Waarschuwing Het laarzenpad door Wassergeest kan het na 

een regenbui erg drassig zijn. Laarzen
 zijn dus aanbevolen. Op beide laarzenpaden 

komt u onderweg hekken en overstapjes 
tegen.

Het Laarzenpad wordt mede mogelijk gemaakt door:
Landgoed Keukenhof 
www.kasteelkeukenhof.nl


