Wandelroute Delfgauw (9,5 km)
Startplaats
Café du Midi
Parkeerterrein Noordeindseweg 70, 2645 BC Delfgauw
Bereikbaarheid
Auto: A13 afslag Delft/ Pijnacker, (afslag 9, Ikea). Ga onderaan de afrit rechtsaf richting
Pijnacker. In Delfgauw ga je in de tweede bocht van de S-bocht linksaf de Noordeindseweg op.
Na 800 meter vindt u de parkeerplaats rechts.
Openbaar vervoer: vanaf centraal station Delft: stadsbus 80 naar Ikea Delft. Vanaf bushalte Ikea
verder de Olof Palmestraat op en voorbij de Ikea parkeerplaats RA fietspad volgen (pad voert
links langs de Ikea). Na 100 meter over de brug RA. Bij T-splitsing links, halfverhard pad.
Doorlopen tot de bocht; dan RA via het klaphek dwars door de polder lopen tot volgende hek.
Tussen de boerderijen door en vervolgens schuin links de Noordeindseweg oversteken, de
parkeerplaats op. Hier komt u bij het startpunt. In totaal een kwartiertje lopen.
Tips van de boswachter Jenny van Leeuwen:
“Het gebied van De Balij en het Bieslandse Bos is een RodS-gebied (Recreatie om de Stad).
Deze wandeling is erg sfeervol en er zitten verrassende, puur Hollandse vergezichten in. De
wandeling begint al direct in een prachtig krekengebied, met ruigten, moeras en natuurbos. Je
bent dus meteen helemaal buiten. De route loopt ook even door een aansluitend
recreatiegebied, ‘De Dobbeplas’ van het Recreatieschap. Eveneens een mooi gebied met een
vogelkijkhut voor de liefhebber, die ook zonder verrekijker niet teleurgesteld wordt.
Trek vooral stevige schoenen of kaplaarzen aan, zeker als het pas geregend heeft, want het is
en blijft een waterrijk natuurgebied.”
Beschrijving
1 Tussen het riet
Ga vanaf het parkeerterrein langs het informatiebord naar het toegangshek van het Bieslandse
Bos. Ga hierna direct RA. Aan het eind van dit bospad over de brug LA. Bij de splitsing van deze
weg RA, vervolgens al snel weer RA, het dijkje af. Vanaf dit pad kijkt u rechts naar een waterrijk
natuurgebied met kreken, wilgenstruiken en rietmoeras. Het pad buigt vanzelf naar rechts. Houd
steeds zoveel mogelijk rechts aan, uiteindelijk komt u uit op een dijk met zicht over de polder en
kassen. Ga LA over de dijk verder. Iets vóór het witte gebouwtje (gemaal) verlaat u de dijk, LA
het bos in.
2 Bieslandse Bos
In het Bieslandse Bos zijn voornamelijk bomen aangepland die zich goed thuis voelen op natte
grond, zoals essen, elzen en wilgen. Het pad buigt naar rechts. Ga bij de T-kruising RA, het
hekje door en de brug over.
3 Rondje Balij
Volg het pad RD. Na ca. 300 m het eerste pad LA, buig met het pad mee naar rechts en ga over
de laan met de linden verder. Vóór de autoweg RA over het pad langs de sloot. Bij geasfalteerde
oprit LA en voorzichtig fietspad, weg en brug oversteken. Hier begint het rondje door een
tamelijk geïsoleerd deel van De Balij. Bij de kruising gaat u LA. U volgt het pad door het bos, en
buigt RA voor de groene weiden. U kijkt naar een verrassend rustig weidegebiedje tegen de
spoorlijn. Blijf de oever van het water volgen tot u dicht bij de huizen van Pijnacker komt. Ca. 50
m vóór de brug RA. Op de kruising is het rondje compleet en gaat u LA, terug naar de weg.

Steek weer over en ga nu RA over het fietspad, langs de fauteuil. Neem de derde zijweg LA (de
tweede loopt dood), tevens fietspad.
Horeca: wanneer u nog even het fietspad volgt, komt u na 300 m bij een zijweg: LA naar het
restaurant Buytenhout met terras aan de Dobbeplas (iedere dag geopend vanaf 10.00 uur). Of
nog iets verder door naar molen De Vang (iedere dag geopend vanaf 10.00 uur), ook een
horecagelegenheid waar u iets kunt gebruiken onder het genot van een mooi uitzicht. Om de
route weer op te pikken kunt u eventueel doorgaan langs de andere oever van de Dobbeplas, tot
bij de brug over de Poldervaart. Daarna aansluiten bij punt 6 van de route.
4 Watervogels kijken
Volg dit pad ca. 150 m tot u het Hondenbos gepasseerd bent en ga dan RA. Neem kort daarop
het eerste pad LA, bij de kruising opnieuw LA. Dan bij de splitsing RA over de brug. Iets
verderop kunt u even naar de Vogelkijkhut van het Recreatieschap door RA over de brug te
gaan. Ook zonder verrekijker is er nog genoeg te zien op de Dobbeplas. Na de vogelkijkhut gaat
u terug over de brug en kunt u de wandelroute weer oppikken. U volgt nu een heel eind de oever
van de Dobbeplas en gaat aan het eind van het bosje net voor de picknicktafel LA.
5 Broedende weidevogels
Wanneer u op de dijk komt gaat u RA, over een geasfalteerd fietspad. Hier heeft u schitterend
zicht over de Bieslandse polder met de hoeve Biesland er middenin. Dit is het broedgebied voor
tientallen kieviten, grutto’s en tureluurs. Aan het eind van het fietspad LA, brug over.
6 Oude boerderij
Over de brug LA, langs bosrand. Eerste pad RA door het bos. Ga langs de ronde vijver RD. Bij
de Y-splitsing RA, dan komt u uit op een asfaltweggetje: RA. Neem dan het eerste pad LA,
tussen bos en langgerekte weide. Aan het eind van de weide buigt u RA. Bij het water LA, langs
de gevel van een oude boerderij. Voorbij het erf gaat u LA, waarbij u zicht hebt op prachtige
drasse hooilanden.
Horeca: voorbij de oude boerderij de brug over en dan LA over een kade met bruggetjes. Ca.
250 m verder is aan de rechterkant een horecagelegenheid. Onderweg daarheen heeft u mooi
zicht op het hooiland vol bloemen.
voor meer informatie: info@staatsbosbeheer.nl of www.staatsbosbeheer.nl
7 Populierenbos
Op de asfaltweg opnieuw LA. Rechts van de weg ligt het recreatiegebied het Delftse Hout, rond
de Grote Plas. Neem het tweede pad LA (ter hoogte van P6). Hier loopt het pad langs een
slootje door vochtig populierenbos met veel dood hout. Neem het tweede pad RA, daarna via de
brug naar de dijk. Op de asfaltweg RA. Steeds RD, verderop passeert u de toegangsweg naar
de hoeve Biesland, een sluisje en verderop nog een monumentale oude molen die is verbouwd
tot woning. Daar kunt u verder over het voetpad naast de weg. Nog een klein eindje en dan bent
u weer bij het beginpunt, de parkeerplaats.

