De waterschappen Rijnland en Delfland
in de Dorpskern van Leidschendam
ADVIES LEEFTIJD

Duur

Voor alle leeftijden. Geschikt
voor kinderen van 6 tot 10 jaar

45 - 60 minuten

afstand

OPENBAAR VERVOER

2,6 kilometer

Tram 19, bus: 45 en 46

Vraag: hoeveel verschillende soorten palen kun je ontdekken?
Dit is een korte wandeling door de bebouwde kom van Leidschendam. De tocht leidt langs de grens van de
waterschappen Rijnland en Delfland. Deze grens is door het landschap een tamelijk rechte lijn, maar hier in de dorpskern
loopt de grens letterlijk van kruispunt naar kruispunt. Bij het beginpunt is vind je een paal die de oude gemeentegrens
tussen Veur en Voorburg markeert. Voorburg is gefuseerd met Leidschendam en Veur is opgegaan in de nieuwe
gemeente. Maar de oude grens is nog zichtbaar dankzij deze paal.

Wandeling 1
2,6 kilometer

Je begint op de overgang van de Voorburgseweg
naar het Oosteinde. Hier staat de oude
gemeentegrenspaal. Vandaar wandel je de Voorburgseweg
af richting het centrum (N.O.). Op de hoek met de
Damlaan zie je de eerste paal. Deze paal markeert de grens
tussen Rijnland en Delfland. De palen die je op deze route
tegenkomt zijn genummerd vanaf de kustlijn. Hoofdpalen
hebben Romeinse cijfers en kleinere tussenpaaltjes gewone
cijfers. Dit is (tussen)paal nummer 24, dus vanaf hier wordt
er afgeteld.
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De volgende paal vind je als je nog even rechtdoor
blijft lopen tot de volgende hoek (links) met de J.S.
Bachlaan. De paal die je hier ziet is geen tussenpaal, maar
een hoofdpaal, nummer IV. Deze bijzondere paal stamt
uit 1858.
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Ga linksaf de J.S. Bachlaan in, waar je tussenpaal 23
vindt. Deze paal was lange tijd opgeslagen op de
gemeentewerf, maar nu herplaatst in een bloemperk. Net
als paal 24 is deze paal nieuw. Toen in 1985 de grens van
de waterschappen werd geactualiseerd – de omgeving
verandert per slot van rekening ook – waren nieuwe
paaltjes nodig om de nieuwe grens te markeren. De palen
werden in 1993 geplaatst.
3

Op de hoek van de Sint Raphaelstraat met de Sint
Willibrordusstraat staat paal nummer 20. Deze
natuurstenen tussenpaal is van het type dat na 1954 is
geplaatst, toen bleek namelijk dat maar liefst acht palen
waren verdwenen of beschadigd.
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Ga de Sint Willibrordusstraat in en loop door tot
de hoek van de Sint Bonifaciusstraat. Daar staat
paal 19. Deze tussenpaal lijkt op paal 20, maar is net
even anders. Deze paal behoort namelijk tot de eerste
generatie natuurstenen palen van 1858.
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Ga de Sint Bonifaciusstraat in. Even verderop in de
bocht van deze straat vind je paal 18. Dit is een paal
van de eerste generatie (1858). Alleen deze paal is wel iets
anders in de afwerking. Hij is namelijk wat smaller en de
inscriptie zit in een rechthoekig veld.
8

Volg de Sint Bonifaciusstraat ga met de bocht mee
de Mauvelaan in. In deze bocht staat paal 17. Dit is
een standaardmodel uit 1858.
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Blijf de Mauvelaan volgen tot deze overgaat in
de Veurselaan.

4

Volg de Veurselaan. Je komt nu weer in de buurt
van de geannexeerde gemeente Veur. Op de hoek
met het Burgemeester De Haan-Groenpark staat paal 16.
Deze paal stamt uit de jaren ’50 van de 20e eeuw.
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En dan zijn er nog twee palen over in
Leidschendam. Om die te vinden, sla je rechtsaf het
Burgemeester De Haan-Groenpark in. Paal 15 staat rechts
in de berm. Deze paal is van 1993, maar is al aardig
ondergegroeid. Aan de overkant staat paal 14 in een tuin.
Goed om te weten: deze beide palen staan niet meer op
de grens omdat de grens ook recentelijk nog eens
gecorrigeerd is.

Ga vervolgens linksaf de Verzetsheldenstraat in.
Op de hoek met de Hannie Schaftstraat staat
tussenpaal 22. Ook dit is een nieuwe paal, tussen 1980 en
1985 geplaatst. De eerste paal op deze plek stamt uit
1858. Deze paal werd in 1936 vervangen en recentelijk dus
nog een keer.
Loop nu naar de hoek van de Verzetsheldenstraat en
de de Sint Raphaelstraat. Daar vind je tussenpaal 21.
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Einde wandeling. Via de Doctor Beguinlaan loop je terug
naar de bus en de tram.

