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De eerste lammetjes springen al 
weer in de weide en de vogels zijn 

/' nesten aan het bouwen . Het krie
belt , vooral als de zon door prach

;:· tige wolkenluchten schijnt. En waar 
kun je nu meer genieten van een 
afwisselende fietstocht dan in onze 
eigen achtertuin, het Groene Hart . 
Fascinerende waterwegen koppe
len mooie oude stadjes en dorpen 
aan elkaar en het zicht over de lan
derijen en de meren doet ons de 
ergernis over lelijke moderne archi

' / tectuur en leegstaande bedrijven
/' terreinen gelukkig snel vergeten. 
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Fietsend door onze Randstad kun 
je bovendien op veel plekken een 
goed kopje koffie drinken of lekker 
lunchen . Dus: stap op voor een rou
te naar de oude bollenstad Lisse, 
waar we het museum van de Zwar

g"()ï!:G te Tulp gaan bekijken of zomaar 

''"·GEE door dit leuke dorp struinen. 
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We rijden via de 
knooppunten. Vanaf 
mei kun je de korte 

•" variant van deze rou
t: te nemen, want dan 
\ 
~ vaart de pont over de ""----"' 

Kaag (€2 per fietser) en vanaf maart 
vaart het pontje over de Zijl, maar 
niet op maandagen (behalve Pasen 
en Pinksteren) . 

We starten bij onze Stierenbrug en 
\ \ rijden vanaf knooppunt 69 naar 85 
i en 78. Daar gaan we door de fraai 
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opgeknapte Boterhuispolder naar 
81 en door naar 39 bij Oud Ade. 
In mei slaan we linksaf naar de fiets
pont en varen dan over Eijmerspoel 
en Kaageiland naar de grote pont 
om bij 08 te belanden. Vaart de 
pont niet of willen we meer sportie
ve inspanning, dan fietsen we door 
Rijpwetering naar 40 en vervolgens 
door de Drooggemaakte Veender
en Lijkerpolder naar Nieuwe Wete
ring (punt 28) en naar punt 09 op 
de Huigsloterdijk. Vandaar fietsen 
we dan naar 08. Van 08 is het 0, 7 
km naar 25. Let hier goed op, want 
we moeten hierna naar 54 en de 
bordjes wijzen alleen 51 aan . Neem 
de weg naar 51 en in de bocht naar 
de A44 staat dan aangegeven waar 
de weg naar 54 is . Van 54 gaan we 
naar 55 en 57. Langs de route zien 
we nu het dorpje " De Engel" liggen 
met een prachtig gebouw uit de ja
ren vijftig, ' t Huys Dever en de op
vallende kerkjes van Lisse . Van 57 
fietsen we naar 91 en staan dan in 
het centrum. Zet hier de fiets even 
neer en geniet van de vele cafés en 
restaurants en van het museum dat 
door een gangetje vanaf het grote 

plein te zien is . De Zwa-rte Tulp laat - -;:
de geschiedenis van de tulpen- en 
hyacintenteelt zien en beschrijft de 
invloed ervan op onze econom ie en 
de gesch ieden is van het gebied . 

Na de ontdekking van Lisse, fietsen 
1 

we een stukje langs dezelfde weg r7~ ... 
terug, naar 57 en 55 en kiezen dan 
de route door de polder via 58 en 
59 naar Voorhout. Van 67 gaan we 
naar 68 (ook hier even goed op- ~ 

letten!) en dan rijden we via War- ..,._.. 
mond -76- en de Merenwijk naar Ro 

het pontje over de Zijl (78) of op ~_...., 

maandag door de Merenwijk naar j 
Leiderdorp om dan of via 85 of langs 
de Winkel hof weer bij 69 aan te ko-
men . De lange route om de Kaag en 
door de Merenwijk is 56 km en de l 
korte is 36 km . Elektrische fietsers 
zet uw snelhe id niet te hoog, want 
deze route is er juist om goed om 
je heen te kijken en dus ontspannen 
te fietsen . 
U kunt de fietskaart downloaden 
van de website : 
wijkroomburg.nl 
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