
Een winterse fietsroute 

Het weer was de afgelopen maanden echt 
Nederlands onbetrouwbaar: felle zon werd 
afgewisseld met donkere luchten en hagelbui
en. Niet echt fietsweer, zou je zeggen. Maar 
je weet het in dit landje toch nooit: de winter 
kan zacht en fiets baar zijn, maar ook een 
ouderwetse stevige vorst zonder gladheid kan 
ons mooie fietsbelevingen geven. We kozen 
voor een rondje in de buurt van ongeveer 
dertig kilometer, dat ook goed op te splitsen is 
in twee kleinere rondjes voor een frisse neus. 
Beide rondjes hebben als centraal punt een 
markant gebouw. 

We fietsen met de hier weergegeven knoop
puntenroute eerst langs de Vliet richting 
Voorschoten. Dat doen we vaker, want het 
verveelt nooit. Bij Voorschoten gaan we over 
het water naar de Veurseweg en gaan daar het 
landgoed Duivenvoorde op. Het kasteel is on
langs gerenoveerd en ziet er vanbinnen prach-
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tig uit. Het is te bezoeken onder begeleiding. 
Op de website informatie@kasteelduivenvoor
de.nl is te vinden wanneer de rondlei.. .•. 
plaatsvinden. In het hof van Duivenvoorde 
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kun je even bijkomen van de indrukken met 
een kopje koffie en eventueel kun je de fiets 
nog laten staan voor een rondwandeling in 
het hof of in de Horsten. Van knooppunt 88 
fietsen we dan door de buitengebieden van 
Wassenaar naar het Valkenburgsemeer. Daar 
vinden we het smalspoormuseum, dat niet al
tijd open is, maar ook die openingstijden zijn 
te vinden op stoomtreinkatwijkleiden.nl, 
want vanaf het museum vertrekt vanaf april 
tot oktober de oude trein naar Katwijk, maar 
ook in de wintermaanden zijn er activiteiten. 
Voor kinderen met ouders en grootouders is 
dit een geweldig uitje en het museum biedt 
een mooie historische verzameling treinen. 
Door ons mooie Leiden fietsen we dan weer 
terug naar Meerburg en Roomburg. 

of iets pad 

(Ankie Ver/aan) 
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