(Ankii!' Verlaa 1)

Leiden Noordlvijk Teylingen
Hct wordt weer fictswe11r! All reden voor een tochtje met en
museumbezoekje en t.wendoor ~kopje koffie.
\\re vertrekken van de ME.'ef~kade ThW" d Hog IUjndijk en rijdend st.td in tot de Zijlsingtl Langs de knooppunten 20, l 9 en 12 en \'lllldaar la.ngs dl:' singcl tot de Korte
Marc -13, 14 en ï5-. Vanaf de Konc .\<!are gaan wc naar de
Haarlemmer Trdi:\'aa.Tt van 75 naar 22. \ re fietsen langs hel
woonwagcnpark dat ook daar mooi verbou,,.,-d is, maar ook
verder langs de vaart is er nieuwbouw verrezen zonder dat het
u itzicht ov r het groene Land met molens en nu ook lammetjes, verstoord wordt. De route lekh ons langs 91, 4 en 68
n 6ï ( daar o pktlen vanwege de onhandige opstdling van
de borden voor en m·cr het spoor). Als het een s<ltooldag is
moeten we wd oppassen voor zappende scholieren op hun
brede fi~n. maar een harde bel hor n ze no wel Zo rijden
we door na.ar 66-cn komen dan Noordwijk binnen in een
ve-rrasscnde nieuwbouwwijk. Daardoor rijden we naar het
charmante oude NoordYoijk, knooppunt 34, mrt de Jeroens-

k rk n d prachti toren. Vandaar gaan w richting punt 24
en daarna 32. Vanaf -~ \'olg je de Nieuwe Zeeweg en neem
dan rechtsaf de Schoolstraat linksaf de Binnenweg. naar hct
Jan KrooMplein. Daar is aan de n.-chtcrkant het VVV-kantoor
met daarnaast het museum \"all Noordwijk. Hier wordt de geschiedenis van :-.loordwijk ve~cld, maar ook zij n er wen n
van kunstschilders te zien die hier acti f waren. Als er nict
v l tijd meer is, kun je via de boulevud teru naar Leiden via
Katwijk, maar een mooi variant leïdt je, vîa knooppunten 32
en 33, 69, 5 en 4 naar Noordwijkerhout. m top de Kerk.nraat 22 ( vanaf d rotond tw dc afsla ) het melkboeren
en zuivclmuseu:m , dat op aan\Taag te b zichtigen is ( 5_.
3 3959 0f06-2803194 1), of alserop d melkbus buit n het
bordje ~open~ staat. Vanwt Noordwijkerhout fietsen we door
het plassengebied via de knooppunten 59, 58, 56, 30, 53, 68,
76 naar 01. Dau steken w met de -..·cerpont over en fietsen
dan ter ug naar de Stierenbrug (69), \'ia 78, 4t en 85. Fietsend
door deze stred:, komt er meteen inspiratie VOQf meer routes
in d.cre omgeving. \~ hopen dus op een mooi zomer_

