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Het pad 
van Kempenaar
het veen en de Molenviergang 
te Aarlanderveen.

Het Pad van Kempenaar is tot stand gekomen 
dankzij de vrijwillige medewerking van de 
grondeigenaren. Gedraag u als gast op het 
boerenland en houd u aan de regels voor 
openstelling (zie hieronder). Verder werkten mee; 
de Belangenvereniging Aarlanderveen, 
het Landschapsfonds Alphen aan den Rijn, 
de Agrarische Natuurvereniging de Wetering en 
de gemeente Alphen aan den Rijn. 

Voor meer informatie en/of klachten neemt 
u contact op met het secretariaat van het 
STICHTING LANDSCHAPSFONDS
ALPHEN AAN DEN RIJN EN OMSTREKEN
Marezatendreef 58
2408 TG Alphen aan den Rijn
T  0172 417 430
E secr@landschapsfondsalphen.nl 

Het Pad van Kempenaar is opengesteld voor 
wandelaars:
- tussen zonsopgang en zonsondergang
- tussen 15 juni en 15 maart 
(in het voorjaar broeden hier weidevogels)

Het pad is verboden voor honden (i.v.m. het 
overbrengen van veeziektes, zoals Neospora)
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Het Pad van Kempenaar begint aan het 
Aarlanderveense Zuideinde en loopt tot de 
Achtermiddenweg. Het begin van het pad loopt 
eerst over een lengte van enkele tientallen meters 
in de Zuid- en Noordeinderpolder, die zo’n meter 
onder NAP ligt. Daarna daalt het pad, achter de 
stallen, zo’n drie meter om uit te komen in de 
‘Drooggemaakte Polder aan de Westzijde van 
Aarlanderveen’. Deze polder is eigenlijk ‘een 
polder in een polder’ en ontstond als gevolg van 
de turfwinning. 

In 1735 kregen de eigenaren van de landerijen 
in dit gebied toestemming om de bovenste laag 
van hun weiland af te steken en de turflaag, die 
zich onder het grondwaterpeil bevond, uit te 
baggeren. Turf bracht in de achttiende eeuw veel 
geld op, omdat er vooral in de steden grote vraag 
was naar deze brandstof. De Aarlanderveense 
veenlieden verkochten hun turf in hoofdzaak aan 
klanten in Amsterdam en Haarlem. Op de reis 
per turfschip deden ze onderweg uiteraard ook 
andere plaatsen aan en natuurlijk gebruikten de 
Aarlanderveners zelf de turf ook als ‘haardbrand’ 
in de eigen woningen. Niet alleen de veenlieden 
verdienden goed aan de turf. Ook de honderden 
turfarbeiders, die in het Aarlanderveense turf- 
winningsgebied werkten, kregen een goed loon.

de drie molens

Na zo’n vijftig jaar was het gebied van ruim 605 
morgen, oftewel 500 hectare, uitgebaggerd. Het 
weiland had plaatsgemaakt voor een waterplas, 
die eigenlijk nutteloos was geworden en 
bovendien een gevaar voor de omgeving vormde. 
Bij zware storm uit het zuidwesten stonden de 
Aarlanderveense boerenerven onder water. In 
1784 werden plannen voor de droogmaking 
en bemaling van de waterplas gemaakt en in 
de jaren 1785-1786 werd een molendriegang 
gebouwd met behulp waarvan de waterplas werd 
drooggemalen. De molendriegang maalde uit op 
de Rijn.

Bij het droogmalen bleek dat in het noordelijke 
gedeelte van het gebied nog de nodige turf te 
baggeren viel. Daar werd dan ook de turfwinning 
voortgezet tot 1801. In dat jaar werd een vierde 
molen gebouwd, de zogenaamde Putmolen. De 
vanaf dat jaar in bedrijf zijnde molenviergang 
houdt de polder nog steeds droog.

De familie Kempenaar, naar wie het pad 
vernoemd is, werd in 1877 eigenaar en 
verpachter van het boerenbedrijf op deze plaats. 
Opeenvolgende generaties bewonen de boerderij 
en oefenen zelf het boerenbedrijf uit vanaf 1902.

DE ROuTES, KORT OF LANG

Vanuit Aarlanderveen kunt u, via het Pad van 
Kempenaar, een klein (ongeveer 3,5 km) en een 
groter rondje (ruim 9 km) wandelen. 
• Vanuit café het Oude Rechthuis loopt u in 
oostelijke richting naar het Zuideinde. 
• Bij nummer 20 loopt u het erf op en gaat u direct 
naar links het houten bruggetje over en direct weer 
naar rechts. 
• U loopt nu langs de stallen naar het overstapje en 
vervolgt het kavelpad. 
• Bij de Achtermiddenweg aangekomen gaat u naar 
rechts. 
• Voor het kleine rondje gaat u rechtdoor tot aan de 
Kerkvaartsweg waar u weer rechtsaf slaat. 

• Voor het grote rondje gaat u op de Achtermidden-
weg, bij de molen linksaf. 
• U volgt dan het pad langs de molens tot aan de 
Oude Rijn. Daar slaat u rechtsaf en loopt dan over 
de Korsteekterweg, parallel aan de Oude Rijn. 
• Na ongeveer 1 kilometer gaat u rechtsaf het 
Kerkvaartspad op, dat overgaat in de Kerkvaartsweg 
tot in het centrum van Aarlanderveen.

Startpunt Café het Oude Rechthuis
Dorpstraat 40 te Aarlanderveen, T (0172) 571309


