
Wandelroute langs stille plekken in Leidsche Rijn - noord, Terwijde.

De route in het noordelijk deel van de vinexwijk Leidsche Rijn gaat door groene en waterrijke gebieden met
weteringen en her en der een oude boerderij tussen de nieuwbouw. Een deel van de wandeling gaat over
het bedrijventerrein waarvan een deel nog braak ligt. Daar is anno 2011 ruim zicht op de geluidswal langs de
A2. Langs de Middelwetering is goed te zien dat de buurtjes zijn omringd door water. Menigeen heeft hier
een bootje voor de deur.
Het beginpunt is station Terwijde (1) . U gaat rechtdoor het Waterwinpark in. Aan de rechterkant ligt
de Jazzboulevard. U loopt deze straat uit, voorbij de dubbele rij populieren en slaat linksaf de Burt
Bacharachstraat (2) in. Links aan de oever liggen de waterwoningen. Aan het eind van de straat is een
bruggetje naar de Middelwetering (3) met een voetpad langs het water. -- Dit voetpad loopt helemaal door
tot aan de Haarrijnse Plas.--
Onze route gaat na tweehonderd meter rechtsaf. Het knerpen op het schelpenpad helpt om te blijven
luisteren. U loopt richting de Proostwetering, met rechts uitzicht op “the red wall” (4  )  .
U slaat hier linksaf en één bedrijvenblok verderop is links een klein voetpad met aan de ene kant een sloot
en aan de andere kant een bedrijfspand. Dit pad gaat terug gaat naar de Krommewetering (5). Recht voor
u is de busbrug naar de Musicalkade(6).
Aan de rechterkant van het water loopt de Leonard Bernsteinkade. Halverwege de kade gaat u rechtsaf naar
het Cole Porterplantsoen. Luister hoe stil deze buurtjes zijn. Door hun ligging aan het water is er geen
doorgaand verkeer mogelijk. Aan het eind links komt u op de Rijnkennemerlaan (7). Dit is het stilste en het
meest strakrechte fietspad van de stad. De slanke populieren zorgen bij het minste zuchtje wind voor een
aangenaam geritsel. U volgt deze groene laan tot u links de Emmerich Kalmanlaan op kunt.Aan het eind
daarvan is een grindpad dat leidt naar de voormalige Ridderhofstad Den Engh (8).
Het grindpad komt uit op de Enghlaan. De laan komt uit op het Lint. Steek die over naar het voetpad langs
de Enghwetering. Dit waterrijke groene gebied is de Buitenhof (9) = link3 van het Maximapark, met
rietkragen en wilgenrijen. U gaat links over een dijkje dat terug voert naar het Lint.
Vijftig meter verder ter hoogte van de Operettelaan, kunt u doorsteken naar de oude Enghlaan (10), waar de
perelaars herinneren aan de tijd dat hier nog boomgaarden waren. De weg loopt weer uit op het Lint, dat
leidt naar het viaduct onder het spoor en de autoweg door. U bent nu op de Utrechtseweg en slaat rechts af.
Het uiltje (11) aan de weg markeert de hoofdingang van het Maximapark. Er zijn meerdere paadjes die
naar het Parkrestaurant Anafora leiden en naar het Activiteitenterrein (12).
s Ochtends is het hier rustig, maar op zonnige middagen is het klankschap gevuld met geroezemoes enʻ
kinderstemmen. Een luisterrijk eindpunt van deze wandeling.
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