
 

 

Mieke’s Vlietlanden route 33 km. 

(Deze route is ook prima te fietsen) 

 

Vanuit het centrum van Rijnsburg, Kerkstraat en Tramstraat naar de 

Valkenburgseweg. 

Rhijnhofweggetje en aan het eind via rotonde rechtdoor, deze weg 

heet later de “Hoge Morsweg” ! 

Bij kruispunt rechtsaf, brug over en weer links de “Rijndijk” op. 

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”. 

2x brug onderdoor en dan 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 linksaf de “Vlietweg” op, bij bordje doodlopende weg 

linksaf het “Zwetpad” op. 

Vóór voorrangsweg rechtsaf, langs de jachthaven, steeds de weg 

volgen langs het water en dan rechtsaf de “Overhaalbrug” over ! 

Bij fietsborden (Wassenaar zuid 5 km.), links tunnel onder de 

“Veurseweg” door en dan rechtsaf tot de “Gouden Leeuw” (17,5 Km.) 

Stukje teruglopen en rechtsaf “Laantje van van Wissen“ aan het eind 

links langs water. 

Verder langs de “British School “ en helemaal het spoor volgen langs 

Station Voorschoten en dan het Burgemeester v.d. Hoevenpark in, 

langs het spoor blijven tot aan Station De Vink, richting Stevenshof ! 

Spoorwegtunnel onderdoor, 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” (25,5 km.) 

Daarna via „t  Rhijnhofweggetje en de Waterboslaan de Sandtlaan 

oversteken en naar het kanaal toelopen en het kanaal helemaal volgen 

tot aan de brug bij de Noordwijkerweg ! 

Dan rechtsaf weer naar het centrum van Rijnsburg lopen. 

Nu heb je echt 33 km. gelopen !!!  

 

Véél wandel en of fietsplezier ! 

Mocht er iets niet kloppen dan hoor ik het graag ! 
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