
De fietstocht: nieuw Leeuwenborst (Ankie en Marten) 

Het is weer lente, dus de fietsen 
mogen de schuur weer uit. En om
dat in deze tijd de bollenvelden weer 
kleuren, gaat de tocht ook voor een 
deel hier doorheen. Het uitzetten 
van fietstochten vanuit deze wijken 
is niet een nieuw fenomeen. Bij het 
onderzoeken van het archief van 
het buurthuis troffen wij routes van 
1986 aan. Deze waren wel veel korter, 
langs Wassenaar en dan weer terug. 
Maar destijds waren er nog geen 
elektrische fietsen. Nu hebben veel 
fietsliefhebbers wel zo'n handig rijwiel 
en kunnen dus routes ondernemen 
tot zo'n zestig kilometer. En voor de 
echte sportieve racefietsers is deze 
route ook een leuk tussendoortje. 
Gnze bestemming is deze keer het 
lanagoed Nieuw Leeuwenborst. Bijna 
ieäereen kent het conferentiecentrum 
met dezelfde naam, maar weinig 
mensen weten dat daar vlakbij het 
oude originele landgoed ligt. Als u 
dat wilt bezoeken, dan moet de fiets 

even in het rek, want het landgoed is 
alleen toegankelijk voor wandelaars. 
Wij vertrekken vanaf knooppunt 69 , 
aan de overkant van de Leiderdorpse 
brug en fietsen dan langs de Zijl naar 
het pontje bij punt 1. De pont vaart 
weer vanaf april. Door de week van 
12.00 tot 18.00 en in het weekend van 
10.00 tot 18.00. De schipper was in 
maart zijn pontje al aan het opknap
pen! Vanaf punt 76 rijden we door de 
lieflijke Hollandse stadjes, zoals War
mond en Sassenheim, waar genoeg 
gelegenheden zijn voor een kopje 
koffie. Van Sassenheim rijden we 
door de bollenvelden richting Noord-~ 
wijkerhout en daar moeten we goed · 
opletten: na knooppunt 7 4 rij cl en we 
naar 7 en daar volgen we riekwaït 
de rotonde richting de<6loweg. I;)ie 

volgen we tot het busstation Nieuw 
Leeuwenhorst. Het smalle weggetj 
dat daarnaast ligt is de ingang naar 
het landgoed. Als we <l'<Fai:.va_flaaan 
weer terug naar Leiden willen fietsen, 

volgen we de Gooweg tot weg 206 en 
slaan die naar links in tot knooppunt 
66. Vandaar fietsen we via Voorhout 
en Rijnsburg, door het groen en de 
bollenvelden naar Oegstgeest om zo, 
via de singels weer thuis te komen. 
Natuurlijk kun je ook kiezen voor 
een kortere route van Voorhout naar 
Leiden, maar dat wijst zich vanzelf. 
Geniet van de kleuren en de mooie 
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