
Wij, bewoners van Leiden, Leider
dorp en Zoeterwoude, zijn bevoor
recht met een prachtige, afwisselen
de omgeving waar je heerlijk kunt 
fietsen. Je kunt op mooie dagen de 
drukte van strand en duinen opzoe
ken of de charme van de bootjes op 
Kaag en Braassem, maar als je weinig 
tijd hebt na een dag hard werken of 
tussen alle zorgtaken, zijn er prachtige 
routes in ons bijzondere polderland
schap. Smalle wegen met aan de ene 
kant hoog water en aan de andere 
kant een laag liggende sloot en wegen 
door charmante oude dorpen met 
historische boerderijen die weer een 
nieuw leven hebben met een eigen 
kaas- en eierenverkoop. 
In deze route verkennen we de Acht
hovener polder, de Munnikenpolder 
en de Boterhuispolder. De gehele 
route is ongeveer 29 kilometer, maar 
je kunt de polders ook apart befietsen 

Polderfietsroute 
of bewandelen met kortere rondjes. In 
de zomer is het gebied prachtig met 
weer veel buiten lopende koeien en 
schapen en veel vogelsoorten, maar 
ook in de andere seizoenen is er het 
historische uitzicht op molens en 
oude kerktorentjes, zoals het opval
lend groene kerkje in Hoogmade. 
We starten de tocht op de Besjeslaan 
richting Roomburg en fietsen over 
het kleine weggetje tussen de paar
denstallen en de woonwagenvilla's 
naar het rode bruggetje over de Rijn. 
In Leiderdorp slaan we rechtsaf naar 
het Utrechts Jaagpad om naar knoop
punt 71 te fietsen. Over de Ruigekade 
fietsen we door de Achthovenerpol
der en kijken links naar de aanleg 
van de nieuwe wijk in Leiderdorp 
met de populaire haven en nieuwe 
fiets- en wandelpaden. Rechts van ons 
wordt een breder fietspad aangelegd, 
waarvoor we ook kunnen kiezen; 

beide paden komen uit bij 41. Over 
de Does gaan we naar 38 en dan naar 
48 in Hoogmade met leuke uitspan
ningen aan het water. Via 47 rijden 
we de polder in naar 12, 13 en 24 om 
vandaar via de prachtige oude Land
lustweg naar Koudekerk, nummer 19 
te fietsen. Via 11 maken we het rondje 
af naar 38 en gaan dan naar rechts, 
72, een nieuw knooppunt, om van
daar naar 81 te fietsen op weg naar de 
Boterhuispolder. Ook deze polder is 
de laatste jaren toegankelijk gemaakt 
voor fietsers en wandelaars met nieu -
we paden over kleine houten brug
getjes. We gaan hier wel naar knoop
punt 78, maar ik raad aan om rechtsaf 
door de polder te fietsen en dan via 
de Zijldijk naar 78 te gaan. Via de 
bekende route 44, 85 en 69 komen we 
weer uit bij de Stierenbrug. 
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