Ommetje Hazerswoude-Dorp (4,8 km)

Ø De wandeling start op de parkeerplaats van dorpshuis de Juffrouw.
De Juffrouw
In 1921 is het schoolgebouw als Rooms Katholieke “St Michaelschool” door de
Hazerswoudse aannemers gebroeders Vreeburg gebouwd. Na 65 jaar werd het
schoolgebouw ingrijpend verbouwd en in 1992 geopend als het “Dorpshuis” In 1999
werden het STEK, Pippeloentje en de nieuwe vleugel met het mortuarium, keuken en
serre toegevoegd. Eind 2009 heeft het bestuur besloten het pand aan de binnenzijde
aantrekkelijker te maken en het stoffige karakter door “De Juffrouw” te laten
oppoetsen. Begin 2010 veranderde het bestuur de naam in “De Juffrouw”. De
gemeentelijke monumentenprijs voor de inrichting van het pand is de kroon op het
werk geweest van de ingrijpende interne verbouwing en upgrading van het gebouw.
Tegenwoordig is het ook mogelijk om er een paar dagen in de week een bakkie koffie
te drinken, borrel of een lunch te nuttigen.
(Uiteraard is dit momenteel niet mogelijk vanwege corona)

Ø Loop de heuvel op richting de Dorpsstraat.
Ø Ga linksaf de Dorpsstraat op en loop ongeveer 450 meter rechtdoor. Aan uw
rechterhand kunt u nu het erf op lopen van boerderij Nieuw Bethlehem.

Hoeve Nieuw Bethlehem (nieuwe boerderijwinkel, alleen op zaterdag open)
Sinds 2019 is er nieuwe toekomst voor Hoeve Nieuw Bethlehem, de boerderij die
jarenlang in het bezit is geweest van de familie Kaptein heeft een nieuwe eigenaar.
Familie van der Burg heeft de melkkoeien van het oude bedrijf in Berkel verhuisd
naar een nieuw gebouwde stal in Hazerswoude. Van de melk maken ze Boerenkaas
en zuivel. De hele week kunt u melk, karnemelk, kaas en yoghurt halen uit de
automaat. Op zaterdag is de boerderij winkel geopend met naast eigen producten
ook van andere boeren en ambachtelijke producenten, zoals sap, jam, stroop, chips,
stoofpotjes enz.
.

Ø Loop terug over de Dorpsstraat.
Ø Na 200 meter gaat u rechts de heuvel af (tegenover garagebedrijf van Elswijk). U
loopt nu in de Jan Lievenslaan.
Ø Na 100 meter, vlak na de flauwe bocht naar rechts, gaat u linksaf het Carel
Fabritiusplantsoen in.
Ø Loop het Carel Fabritiusplantsoen helemaal uit. Als u tussen de houten paaltjes door
gelopen bent gaat u rechtsaf en meteen weer linksaf. U loopt nu in de Ferdinand
Bolstraat.
Ø Na ongeveer 300 meter slaat u rechtsaf de Jan Eycklaan in.
Ø Aan het einde van deze straat gaat u linksaf de Zilverschoon in. Volg deze helemaal
en ga met de bocht mee naar rechts.
Ø Aan het einde van de Zilverschoon slaat u linksaf. Let op, hier is een klein stukje
zonder voetpad.
Ø U loopt langs de brandweerkazerne tot aan de Gemene weg.
Brandweerkazerne
Dit nieuwe pand van de brandweer is gebouwd in 2014. In het nieuwe pand is alles
goed en veilig geregeld. Zodat de vrijwilligers bijvoorbeeld niet meer naast de wagen,
maar in een aparte ruimte achter de auto, in hun bluspak kunnen schieten. De
vrijwillige brandweer van Hazerswoude Dorp heeft 19 vrijwilligers. Zij zorgen ervoor
dat de tankauto met 6 personen kan uitrukken wanneer er hulp nodig is bij brand,
maar ook bij stormschade, dier in nood etc. Bij een reanimatie op het dorp gaan ook
de piepers van de vrijwilligers van de brandweer af. Dit omdat zij sneller bij een
reanimatie op dorp kunnen zijn dan de ambulances. Bij een reanimatie gaan ze rijden
met 3 personen en nemen ze een defibrillator mee. Mochten er mensen zijn die
bijvoorbeeld door wisselende werksituaties nu overdag meer thuis zijn en vrijwilliger
willen worden bij de brandweer, dan zijn ze van harte welkom om via Facebook of E.
Corts contact op te nemen voor een gesprek.

Ø Sla linksaf het fietspad van de Gemene weg op.
Ø Na 300 meter (na de begraafplaats) slaat u linksaf en meteen rechtsaf, nog voor het
houten bruggetje.
Ø U loopt dit wandelpad af en na ongeveer 200 meter gaat u rechtsaf door het
tunneltje.
Ø U loopt nu op de Zuiddijk. Blijf deze volgen en neem het derde bruggetje aan uw
linkerhand.
Ø U kunt vanaf hier mooi de Poel zien.
De Poel.
De Poel is in de afgelopen zomermaanden erg populair geworden als zwemmeer.
Doordat zwembad de Hazelaar dit jaar niet open kon gaan i.v.m. corona was de Poel
een populaire locatie voor kinderen om even een frisse duik te nemen. Ook mensen
die houden van baantjes trekken sprongen in de Poel om zo nog wat kilometers in
het water af te kunnen leggen. Mochten we dit jaar een strenge winter krijgen dan
zal de gezelligheid terug keren naar de Poel want dan is dit een schitterende plekje
om te schaatsen op natuurijs of een potje ijshockey.
Ø Loop over het bruggetje, richting de kerk.
Dit is een hervormde kerk, die lid is van het genootschap PKN Hervormde gemeente
Hazerswoude. Het is gebouwd in de jaren 1655-1658 door architect Pieter Post. Het is
een Rijksmonument en zeker de moeite waard om van buiten en van binnen een keer
goed te bekijken.

Ø Ga voor de kerk rechtsaf richting het Raadhuisplein. Daar vindt u café de Egelantier.

Café de Egelantier is opgericht in 1991 door Alfred Hortensius en Clemens
Timmermans. De voormalige functie van het pand was opgesplitst in 2 bedrijven
namelijk Rabobank en de snackbar Thijs Kroon. Waterschap heeft beide panden
opgekocht en er 1 kantoorpand van gemaakt. Alfred en Clemens hebben dit pand
overgekocht van het waterschap. In maart 1996 is de Egelantier afgebrand en na
maanden van restaureren konden in augustus 1996 de deuren weer open. De naam is
niet zomaar gekozen, Alfred en Clemens wilden een naam die past in een
boomkwekersdorp. De Egelantier is een wilde roos en leent zich uitstekend voor
slogans als; voor plezier ga je naar de Egelantier en natuurlijk; geen beter bier dan in
de Egelantier. Voor veel dorpers staat het café beter bekend als de Egel.

Ø Steek na de Egelantier de Dorpsstraat over bij het zebrapad en ga linksaf langs het
oude raadhuis.

Oude raadhuis
Een bezienswaardigheid in Hazerswoude Dorp is het voormalige raadhuis van
architect Jan Dekker uit 1926. Tegenwoordig heeft het raadhuis een woonfunctie en
is het opgedeeld in 2 woningen.
Ø Na het raadhuis slaat u rechtsaf de ds D.A. van de Boschstraat in.
Ø Op de hoek heeft u uitzicht op het historisch museum van Hazerswoude Dorp.
Historisch museum
Hoe zag het er vroeger uit? Waarom staat dat gebouw daar? Heeft onze familie hier
altijd gewoond? Hoe zag mijn grootmoeder eruit? Heel veel antwoorden op deze
vragen zijn te vinden in het museum. Bijna alles wat er geschreven is over
Hazerswoude is te vinden in hun collectie. Het museum verzamelt alles over de
voormalige gemeente (nu woonplaats) Hazerswoude. Ook proberen ze alles zo
toegankelijk mogelijk te maken, zodat je kan vinden wat je zoekt. Documenten,
voorwerpen, foto’s, verenigings archieven, noem maar op. Zo proberen ze alle vragen

kunnen beantwoorden. In het museum (tegenwoordig zelfs een rijksmonument)
geven ze in wisselende tentoonstellingen een beeld van “vroeger”.

Ø Loop deze straat helemaal uit en ga de witte ophaalbrug over. U gaat linksaf de
Burgemeester Warnaarkade op.
Burgemeester Warnaarkade
Een mooie karakteristieke straat in Hazerswoude Dorp is de Burgemeester
Warnaarkade. Er staan vele mooie huizen met authentieke kenmerken. De eerste
woningen in Hazerswoude-Dorp werden gebouwd in het bestemmingsplan Gerelaan
en omgeving door Woningbouwvereniging Volksbelang. De zogenaamde
"woningwetwoningen", gefinancierd door het Rijk, werden volgens strenge wenken
en voorschriften gebouwd. Het eerste cluster van 24 woningen werd gebouwd aan de
Kastanjelaan. De aannemer was Cor Timmermans uit Hazerswoude-Dorp en de
aannemingssom bedroeg 7.200 gulden per woning. Daarna volgde in 1953 de bouw
van woningen aan de Gerelaan en in 1955 de Lindelaan. De woningen voldeden
uiteraard aan alle eisen en werden voor die tijd als modern beschouwd. Wel werd de
wekelijkse huur van 10 gulden als zeer hoog ervaren. In 1953 werd de Burgemeester
Warnaarkade doorgetrokken door de bouw van 13 woningen. Er kwam een
verbinding met de Van den Boschstraat door de bouw van de Jan Dekkerbrug. Enkele
jaren later werd deze kade verlengd tot de Gerelaan en werd een replica van de Jan
Dekkerbrug aangelegd voor een doorgaande verbinding naar de Dorpsstraat. De wijk
tussen de Burgemeester Warnaarkade en de Dorpsstraat werd vanaf 1978
voltooid. De Jan Dekkerbrug is de laatste jaren al een aantal keer in het landelijke
nieuws belandt, doordat vrachtwagenchauffeurs een inschattingsfout maakten en zo
de hele brug kapot reden.

Ø Aan het einde van de Warnaarkade gaat u linksaf het houten bruggetje over. Als u
bovenop het bruggetje staat heeft u nog schitterend uitzicht over het water.

Ø Loop rechtdoor, langs de AH en sla aan het einde rechtsaf richting de stoplichten.
Ø Steek over en loop alsmaar rechtdoor.
Ø Na 300 meter ziet u aan uw linkerhand de molen.
Korenmolen Nieuw Leven
Op 23 September 1816 kocht Ary Jongejan een bouwmanswoning. Rond diezelfde tijd
stond ook de uit de zeventiende/achttiende eeuw daterende wipwatermolen (ca.
1736) van de Boter- of Butterpolder in Hazerswoude te koop. Deze wipwatermolen
diende samen met een andere molen om het water uit de genoemde polder af te
malen naar de Kerkvaart / Rietveldse vaart. Als gevolg van de droogmaking van de
polder in 1815 was de molen daar overbodig geworden en werd verkocht door het
polderbestuur. Ary Jongejan kocht deze molen op en verplaatste hem in onderdelen
naar zijn nieuwe stekkie. Na een aantal jaren verkocht Ary de molen en is de molen in
bezit geweest van verschillende eigenaren en is de naam veranderd van Wind lust,
naar De Zwaluw, naar Nieuw Leven. Na de restauratie door de gemeente is de molen
Nieuw Leven op 12 juni 2015 officieel overgedragen aan de stichting. Nieuw Leven is
een van de twee overgebleven Wipstellingkorenmolens van Nederland maar wel de
enige molen die nog in bedrijf is.

Tegenover de molen staat de Korenaar.
Hazerswoude-Dorp bestaat al meer dan 750 jaar. Er zijn drie kerken, De oudste heeft
een toren, staat aan de Oostkant van het Dorp en is van de Hervormde Gemeente, de
RK kerk staat aan de westkant en heeft ook een toren. “De Korenaar”, staat ook aan
de westkant, is pas 40 jaar oud, modern van architectuur en met een klokkenstoel op
het dak.
Oorspronkelijk was ” De Korenaar” een Gereformeerde Kerk, ontstaan in 1864. Het
eerste kerkgebouw stond ook aan de Dorpsstraat, die toen als enige verbinding een
uitvalsweg naar de Rijndijk had. De romp van het oude kerkgebouw staat op de hoek
van de Dorpsstraat en de Gemeneweg en is nu in gebruik bij de Zaadhandel van de
Gebr. Zintel. In 1969 werd het huidige kerkgebouw in gebruik genomen. Het
historische Künckelorgel werd in 1864 overgenomen van de Waalse gemeente in Den
Haag en is nu bijna 200 jaar oud. Het orgel verhuisde mee naar het nieuwe
kerkgebouw. Het is inmiddels een rijksmonument.

Ø Loop rechtdoor langs de volgende kerk.

Dit is de Rooms Katholieke kerk ook wel H.H. Engelbewaarderskerk
De kerk werd gebouwd tussen 1879 en 1881. Het oorspronkelijk ontwerp kwam van
architect Theo Asseler, die echter in 1879 overleed. De bouw werd daarop voltooid
door Adrianus Bleijs. De kosten voor de bouw bedroegen fl. 49.026,-. De parochie is ontstaan
in 1795, nadat de gelijkheid van godsdiensten voor de wet er kwam en de bevoorrechte
positie van de Nederduits Hervormde Kerk verdween. De parochie begon in het 1e (oude)
kerkgebouwtje, later werd de nieuwe kerk pas gebouwd.
Ø Nog een klein stukje rechtdoor en dan ziet u aan uw linkerhand het gebouw van de
Juffrouw weer.

