
 

 

Mieke’s mooiste stukjes van Warmond en Oegstgeest, 40 km. ! 

 

(’n beetje ingewikkelde, maar prachtige wandelroute ) 

 

Vanuit het centrum van Rijnsburg via de Noordwijkerweg naar de 

linkerkant van het Kanaal, aan het eind het tunneltje onderdoor, weg 

oversteken en linksaf langs Groene Kerkje. 

Let op: Bij het tweede fietspad rechtsaf (vóór wit huis met 

vlaggenstok en wimpel) steeds rechtdoor bij de stoplichten weg 

oversteken en weer rechtdoor langs de school: “De Sprinkplank”, bij 

splitsing rechts aanhouden, aan het einde linksaf daarna de 

“Tolhuisbrug” over, ga aan de rechterkant aan het einde van de brug 

het trappetje  

 naar beneden en dan links langs de Klinkerbergerplas. 

Na 3/4 Klinkerbergerplas , 1ste pad links, brug over, steeds rechtdoor 

weer brug over en aan het einde 2 hekjes in de weg door. 

Bij woonwijk op het parkeerterrein linksaf aan het eind linksaf en 

tunnel onderdoor en aan het eind 2x oversteken naar de 

Sweilandstraat. 

Iets verder zie je het ANWB bordje met de Zwanburgerroute .Vóór 

huisnummer 17 rechtsaf,volg de Zwanburgerroute tot rechts 

“Rederij Hulst” en loop rechts de brug over, bij splitsing links 

aanhouden en rondje wandelen, langs uitspanning steeds rechtdoor en 

dan links het hek door (verboden voor honden ) prachtig stukje 

natuur ! 

Maak ’n zo groot mogelijk rondje, dicht bij het water, tot je weer bij 

de brug komt. 

Loop rechtsaf naar de Dorpsstraat (koffie bij Bakkerij 

Schavemaker) bijna 10 km. 

Vanuit de Bakkerij linksaf de Dorpsstraat doorlopen en bij de 

glasbak rechts het park “Groot Leemert” doorlopen en weer verder 

rechts de Dorpstraat door tot het eind en dan linksaf, Beatrixstraat 

en dan aan het einde rechtsaf, Herenweg, aan de rechterkant zie je 

de ingang van het “Bos van Krantz”  en het “Huys te Warmont”. 



 

 

Op de splitsing rechtdoor en verder de rode paaltjesroute volgen, 

ongeveer 3 km. 

Daarna weg oversteken, linksaf en rechtsaf de Oostergeestweg in, 

(let op: ooievaarsnest !!) 

of ’n stukje verder de ingang van Mariënhaven in, tot aan het gebouw 

en dan linkssaf, de weg volgen tot aan het hek bij het water, klim er 

langs, prachtig hier, weiland door en aan het eind linksaf, Spoorpad. 

Weg blijven volgen tot aan kruispunt in Warmond en dan rechtdoor, 

Aan de linkerkant van de weg blijven lopen tot je rechts het 

Polderpad (Veerpont) ziet en ga daar in. 

1ste weg links naar pondje, 1ste weg links langs buitenkant 

golfcentrum. 

Over de brug linksaf, smal voetpad helemaal langs het water volgen, 

’t Joppe. 

Blijf zo dicht mogelijk langs de waterkant lopen , schelpenpad 

oversteken en tussen het riet door weer terug naar de brug. 

Over de brug, links aanhouden, aan het eind rechtsaf en dan weer aan 

het eind linksaf. 

Fietspad blijven volgen dit is de Broekweg, 1ste weg links, bij 

fietsbord naar de Kopermolen ! 

(21 km. Tijd voor soepje, dat kan hier ?) 

Weer terug lopen naar de Broekweg, linksaf fietspad Leiden-

Oegstgeest blijven volgen. 

Na de brandweer (rechts), rechts de witte tunnel onderdoor 

(normaal steeds rechtdoor) 

Nu even vanwege de bouw van houten bruggetjes, route 1 volgen ! 

Links, fietsroute Oegstgeest/Warmond 2, De Kwaaklaan. 

1ste links, Poelgeesterweg, bij splitsing rechts aanhouden en linksaf 

:”Kasteel Oud Poelgeest”, pad blijven volgen en 2de pad  links, even 

verder langs fietsenstalling en dan het 2de zandpad rechts , steeds 

links blijven zover als het kan en dan weg volgen, denk aan wortels in 

het pad, op ’n gegeven moment rechtsaf, drukke weg naast bos, in het 

bos blijven volgen ! 

Uit het park linksaf, weg oversteken en links, dan rechts voetpad in. 



 

 

Bij splitsing links aanhouden, aan het eind rechtdoor (door paaltjes) 

en linksaf, paaltjes weer door (rechts zie je koetshuis), 2x over 

bruggetje en dan rechtdoor en het 1 ste pad rechtsaf en dan 2de 

rechtsaf om fontein lopen. 

Links en direct rechts (links zie je theehuis). 

Aan het eind rechts, hek door en weer rechts, rechtdoor, 2x door 

hek en linksaf de Warmonderweg op, aan het eind Rijnsburgerweg 

oversteken en linksaf de Nachtegaallaan in. 

Wassenaarseweg oversteken en rechtsaf, aan het eind met de bocht 

mee naar rechts, heet nu Endegeesterstraatweg, langs Rijngeest 

gebouwen ! 

Weg steeds volgen heet later Rhijngeesterstraatweg, langs Witte 

Huis, (3de stop ??? ) bij rotonde rechtdoor rechts wandelen, 

tegenover Wijckersloot zo snel mogelijk het bos in, na het bruggetje 

rechtsaf, op de t-splitsing weer rechtsaf en langs de rand van het 

park blijven lopen ! 

Over het bruggetje en daarna rechtsaf het park uit 

Dan linksaf en even verder op het kruispunt rechtdoor, Hofdijck, 

wordt later laan van Alkemade. 

Tegenover no 7 linksaf het voetpad op, het asfaltweg volgen door het 

park, dan de brug over en rechtdoor. 

Op de T-splitsing rechtsaf is de Langevoort, vlak voor de rotonde 

linksaf is de Paedtslaan en aan het eind linksaf en de tweede 

rechtsaf is Hofbrouckerlaan, 

Aan het eind linksaf is de Kennedylaan, langs kanaal voetpad volgen 

tot de Rode Leeuw, rechtsaf de Dorpstraat door en de brug over. 

Iets verder linksaf richting Rijnsburg, na tunneltje rechtsaf en via 

de Vinkenweg en Noordwijkerweg weer terug naar het centrum van 

Rijnsburg. 

 

Véél wandelplezier ! 

Mocht er iets niet kloppen dan hoor ik het graag ! 

Wandeluitje@hotmail.com 
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