
 

 

Grote Polderroute 41 of 43 km. ! 

 
Vanuit het centrum van Rijnsburg, Kerkstraat en Tramstraat naar de 

Valkenburgseweg. 

Rhijnhofweggetje en aan het eind weg oversteken en rechtsaf,  

1ste straat (fietspad) links en aan het eind rechtsaf, bij splitsing 

links aanhouden, 2x de weg oversteken en linksaf onder de tunnel 

door. 

1ste straat rechtsaf, weg oversteken, dan rechtsaf en linksaf langs de 

“Korte Vliet”. 

Bij de tweede brug:”de Hooghkamerbrug” rechtsaf, de brug over en 

direct rechtsaf en dan vóór het water(als je de tocht wil volbrengen 

!) linksaf weg volgen tot aan de “Voorschoterweg”. 

Rechtsaf “Trekvliet” over, tunneltje onderdoor en rechts zie je ’n 

tentje voor ’n lekker goedkoop bakkie € 0,85 !!!! (10,3 km.) 

Lammebrug over, over het Rijn/Schie kanaal en bij Restaurant 

Cronesteyn ga je rechtsaf de tunnel onder door en volg de weg langs 

het water 

Volg route van “Meer en Woude route” (zie bordje LF4B) 

Dan rechtdoor tot “Knotterpad”, daar rechtsaf dan links over 

bruggetje rechtsaf langs water is het “Boerenpad” 

Ga mee naar rechts Zoetermeer, ga even verderop mee naar links en 

de snelweg over 

Volg deze weg tot de bocht naar links 

Sla rechts  Zoeterwoude-dorp (café de Vriendschap ) en volg deze 

weg tot de 1ste weg naar rechts,” Noordbuurtse weg”  

Sla linksaf bij fietsborden :”Zoeterwoude –Rijndijk”, is ook weer de 

”Noordbuurtseweg” ! 

Ga even verderop rechtdoor het “Molenpad” op (doodlopende weg ) 

Volgen tot einde bij de “Ommedijkseweg” 

Sla rechtsaf Weipoort en volg deze weg tot het einde 

Volg de Weipoortseweg, 

 (Pauze voor koffie, frisdrank of ijs bij no:98 Héérlijke boerderij-ijs 

van Nel de Jong ! 19,5 km.  ) 

 later Uiterdijk tot de 3de fietswegwijzer links bij ’n picknicktafel 

Sla schuin rechts het smalle fietspad op Zuidbuurt 

Volg het fietspad tot het einde 



 

 

Sla links, volg de Zuidbuurtseweg tot de splitsing, 

Rechts aanhouden de Geerweg (wordt Ondermeerweg ) tot de eerste 

weg rechts 

Voorbij de tunnel 180 graden draaien naar links (LF4B route) richting 

Zoetermeer en Zoeterwoude even langs drukke weg op gras lopen ! 

Langs einde Stompwijk bord. 

Eerste fietspad rechtsaf (langs weg) (Voorschoten 8 km. ) Eerste 

rechts LF4B route (Voorschoten 8 km.) dit is de Meer en Geerweg ! 

(23,4 km.) 

Eerste weg rechts bruggetje over dit is de Venenroute (Voorschoten 

nog 7 km.) 

Aan het einde links dan rechts Kniplaan in en rechtdoor tot de 

Veurseweg richting Gouden Leeuw ! 

(28,7 km.) Rust ! 

Eerste pad na de Gouden Leeuw linksaf en via Voorschoten, de Vink 

en Rhijnhofweggetje terug naar huis. 

(Eventueel nog ’n stop bij de Haagsche Schouw !) 

 

Je kan ook nog via Stevenshof naar het Rhijnhofweggetje 

Maar dan is de tocht ongeveer 43 km. !!! 

Spoorwegtunnel onderdoor bij de Vink, voorrangsweg oversteken en 

linksaf, rechts aanhouden ! 

Brug over en rechtdoor “Christine Baderpad” helemaal volgen, bij 

watermolen (staat rechts!), linksaf “Maartje Offenspad”. 

Je loopt nu naar de molen, daar rechts aanhouden, de brug over en 

het “Charlotte Köhlerpad” volgen, weg oversteken en het fietspad op. 

Die loopt rechts naast de weg,” Hadewychlaan” !! 

Steeds rechtdoor lopen, Stevenshofdreef oversteken en linksaf naar 

de “Haagse Schouw” ! 

 

 

 

Véél wandel en of fietsplezier ! 

Mocht er iets niet kloppen dan hoor ik het graag ! 

Wandeluitje@hotmail.com 
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