
14 KM
wandelen

Lepelaars kijken rond 
De Liede bij Haarlem
Bijzondere kolonie  
in veenweide landschap
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Lengte: 14 km (in te korten tot 10 km)
Start/eindpunt: Station Haarlem- 
Spaarnwoude, Woudplein 4, 2031 CZ Haarlem.
Bereikbaarheid: Goed te bereiken met  
de trein. Gratis parkeren.
Eten & drinken: Bij De Zoete Inval en  
in Penningsveer.

Routebeschrijving
Deze route loopt tegen de klok in. Volg de routebeschrijving en  
bekijk de kaart. Op de kaart zijn de inkort mogelijkheden met een 
 stippellijntje aangegeven.
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3
Spaarnwoudermeertje
Dit meertje is ontstaan door zandwinning voor  
de aanleg van de A9 in de jaren zestig. Het is te 

diep voor lepelaars, maar er rusten ’s winters vaak smienten 
en krakeenden. In het riet broeden rietgorzen en kleine 
 karekieten.

  Vervolg het fietspad, sla bij T-splitsing linksaf. Ga op  
de Kerkweg even linksaf naar Vogelkijkhut de Smient.

4
Spaarnwouderplas
Deze plas is ook ontstaan door zandwinning, 
maar later is er havenslib en veen gestort.  

Door  inklink ontstond deze ondiepe voor vogels aan-
trekkelijke plas. Vallen u trouwens de hoogteverschillen  
op in de weilanden langs de Kerkweg? Dit is dan ook een 
oude strandwal. Zo’n 5200 jaar geleden door de zee hier 
 opgeworpen. Hier ontstond in de middeleeuwen het  
dorpje Spaarnwoude.

  Loop weer terug en volg nu de Kerkweg in noordelijke 
richting. Sla linksaf richting de Stompe Toren.

5
Kerkje de Stompe Toren
Officieel heet de kerk uit de 13e eeuw Gertrudis-
kerk, maar iedereen noemt het de Stompe Toren. 

Een naam die sinds 1844 van toepassing is, want toen werd 

Als u deze route in het voorjaar of zomer loopt, is de kans om lepelaars te zien heel groot. De route begint 

namelijk bij de bijzondere kolonie boom bewonende lepelaars in ons natuurgebied De Liede. Vervolgens 

loopt de route door het eeuwenoude veenweidelandschap van Spaarnwoude met sloten waar lepelaars 

graag voedsel zoeken. Geniet ook van de molens en de Stompe Toren, het schilderachtige kerkje op de 

 oudste strandwal.

Kijkpunten en route
  Ga naar de zuidkant van het station met de hoge trap. 

Sla beneden linksaf, de Robertus Nurksweg op. Loop op 
fietspad tot De Liede, het bosje bij benzinestation.

1
Lepelaarkolonie
Deze kolonie is om meerdere redenen uniek.  
In 2004 nestelden hier 3 paartjes lepelaar in oude 

reigernesten. Dat was het voor het eerst in bomen, althans 
in Nederland. Normaal nestelen lepelaars altijd op de grond. 
En dat op deze drukke plek bij een snelweg en spoor. 
 Jaarlijks broeden hier nu tussen 30 à 50 paartjes.

  Loop door en sla ter hoogte van De Zoete Inval linksaf. 
Over het spoor rechtdoor. U passeert Fort bij de Liebrug.

2
Haarlemmerliede en Vereenigde Binnenpolder
Let goed op, in de slootjes zoeken lepelaars 
 regelmatig voedsel. Ze eten dan stekelbaarsjes en 

andere kleine visjes. De sloten zijn trouwens zo’n 1000 jaar 
oud. Toen begon men met het droogleggen van het grote 
hoogveenmoeras dat hier toen lag. Dat gebeurde vanaf  
De Liede, een oude veenstroom die het water van het 
hoogveen afvoerde naar het noorden.

  Neem 100 m voor de kerk een wit klaphekje naar rechts. 
Volg het voetspoor door de weilanden. Weer op de verharde 
weg rechtsaf, eerste links.
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8
Veerpolders
In de Veerpolder, met veervormig slotenpatroon, 
zorgde molen de Veer uit 1701 voor bemaling 

van de polder. De molen brandde helaas in 1998 af maar 
kon gelukkig enkele jaren later weer opgebouwd worden. 
De recreatieplas is in 194 aangelegd.

  Loop op het dijkje Veerpolder tot een klein parkeer-
terreintje. Neem daar het klaphekje en verken het struinpad 
tot een zuidelijker klaphekje.

9
Oeverlanden aan de Liede
Dit zijn de oeverlanden van De Liede. Delen zijn 
eigendom of in beheer van Landschap Noord-

Holland. Het is vroeger wel gebruikt als vuilstort, maar dat 
betekent niet dat er geen leuke planten groeien zoals riet-
orchissen en zonnedauw.

  Na het klaphekje linksaf, pad aflopen tot spoor.  
Daar rechtsaf, onder viaduct door. U komt weer bij  
Station Haarlem-Spaarnwoude.

de lange torenspits afgebroken. De kerk staat op het hoogste 
punt van de strandwal. Hier kunt u zien hoe groot de vaam 
was van de reus Klaas van Kieten die hier leefde in de 13e 
eeuw. In de zuidmuur bevinden zich twee stenen die zijn 
vaam aangeven. Een vaam is de afstand tussen de toppen 
van de middelvingers bij zijwaarts uitgestrekte armen. 

  Verlaat de kerk, sla linksaf en neem het fietspad door  
de polder in noordwestelijke richting. Neem links het 
 fietspad langs Molen de Slokop, ga bij T-splitsing linksaf en 
vervolgens rechtsaf. Steek de Lage Dijk over. Pad loopt langs 
het water en boerderij. Ga bij Lage Dijk twee keer rechts en 
loop door Penningsveer.

6
Fort bij Penningsveer
Dit fort voor 169 soldaten is een van de ruim  
40 forten uit de Stelling van Amsterdam en  

werd gebouwd in tussen 1886 tot 1901. Het fort moest  
de toegang via de Oude Haarlemmerweg en de belangrijke 
inundatiesluizen voor de Veer- en Waarderpolder, aan de 
overkant van De Liede, verdedigen. 

  Loop door Penningsveer en ga na molen De Veer 
 rechtsaf, rechts aanhouden op het Karperpad. Loop langs  
de Mooie Nel.

7
Mooie Nel 
Dit meer is eigenlijk een verbreding van De Liede 
op de plek waar deze samenvloeit met het Spaarne. 

Oorspronkelijk stond het bekend als Mooien Hel. Op de 
westoever ligt Schoteroog. Het was vroeger de gemeentelijke 
vuilstortplaats maar is nu, nadat het volledig is ingepakt, in 
gebruik als recreatiegebied.

  Bij rioolwaterzuivering linksaf. Dit Bliekpad (fietspad) 
 blijven volgen, weg Penningsveer oversteken, dorlopen tot 
A. Hofmanweg bij parkeerplaats. Hier linksaf, bij strand links-
af en doorlopen tot dijkje (Veerpolder). Daar rechtsaf.


