Fietsroute - 45 km

Kastelen en landgoederen
in de Bollenstreek
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Over deze fietsroute
Deze fietsroute laat u kennis maken met de kastelen en landgoederen
in de Bollenstreek. Natuurlijk is deze route een absolute aanrader als
de bollenvelden in het voorjaar in bloei staan, maar ook de rest van
het jaar is het een afwisselende route die u langs historische monumenten, door knusse dorpjes, langs vaarten en door de duinen voert.
In dit boekje vindt u een overzichtskaart van de route met daarbij een
uitgebreide routebeschrijving. Bij de routebeschrijving en achter in dit
boekje zijn enkele tips toegevoegd die u tijdens het fietsen mogelijk
van pas komen. Bezienswaardigheden onderweg, maar ook bijvoorbeeld horecagelegenheden en fietsenmakers.

Met eigen vervoer
Deze route start vanaf het Centraal Station in Leiden, maar als u met
de auto (en eigen fietsen) komt, kunt u de route bijvoorbeeld ook
oppakken vanaf het parkeerterrein bij Huys te Warmont of één van de
andere op de kaart aangegeven parkeerplaatsen. U kunt er dan voor
kiezen om de verkorte route te rijden, waarbij u de binnenstad van
Leiden overslaat.

Leve het landgoed
Deze fietsroute maakt deel uit van een serie van drie fietsroutes die
in het kader van het themajaar ‘Leve het Landgoed’ (2008) zijn uitgegeven door provincie Zuid-Holland. Deze fietsroutes laten u kennis
maken met de rijke historie van landgoederen en buitenplaatsen in
Zuid-Holland.

Veel fietsplezier!
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Routebeschrijving
START: LEIDEN CENTRAAL

1

Met de rug naar de hoofdingang van het station linksaf,
fietspad op

2

Steek over bij de verkeerslichten en vervolg je weg
rechtdoor (Schipholweg)

3

Bij het volgende stoplicht links, bordje richting
Warmond volgen

4

Bij het viaduct (aan de linkerkant), vóór het spoorviaduct linksaf naar boven (bordje Warmond volgen)

5

Vanaf nu de fietsbordjes naar Warmond volgen langs
de spoorlijn

6

Na 3 km in Warmond bij verkeerslichten direct rechtsaf
richting Sassenheim (Sweilinkstraat)

7

Eerste weg rechtsaf (Lockhorstlaan)

8

En meteen weer linksaf (Jan Steenlaan, gaat later over
in Dorpsstraat)

9

Na 750 meter bij einde winkelstraat linksaf
(Burg. Nederburghlaan)

10

Bij de doorgaande weg oversteken en rechtsaf
Recht voor u ziet u nu Landgoed Oostergeest liggen
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Landgoed Oostergeest,
Warmond

Landgoed Oostergeest is rond 1650

Enkele bunkers op het terrein

gebouwd en is in de omgeving vooral

herinneren nog aan deze periode.

bekend vanwege het ooievaarsnest dat

11

op het weiland voor het landhuis staat.

Open: Het landgoed is in particuliere

Sinds jaar en dag wordt het nest

handen. Tegen betaling van een kleine

bewoond door broedende ooievaars.

vergoeding (aan het huis betalen)

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het

kunt u in het bos van het landgoed

huis geconfisqueerd door de Duitsers.

wandelen.

Volg het fietspad langs de weg
Huys te Warmont (parkeerplaats rechts,
net buiten bebouwde kom) zie pag: 4

12

Vervolg het fietspad, Warmond uit. Na 500 meter voorbij de
bushalte (Wasbeek) rechtsaf (Wasbeeklaan)

13

Einde van de weg linksaf

14

Na het spoorviaduct rechtsaf fietspad op

15

Volg het fietspad langs de snelweg (A44) 2,5 km.
Bij de wegwijzer 13241 rechtsaf

16

Fietsbordjes richting Lisse volgen tot aan de molen
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Huys te Warmont, Warmond

Het buitenhuis Huys te Warmont heeft

geweest bij de bevrijding van Den Briel

een roerige geschiedenis achter de rug.

op 1 april 1572. Het huis is daarna

Het Middeleeuws kasteel dat op deze

opnieuw herbouwd in de oude stijl en

plek stond is tweemaal afgebrand,

kreeg haar huidige classicistische

herbouwd en tijdens het beleg van

aanzien in 1780.

Leiden (1573) door de Spanjaarden
verwoest. Reden hiervoor was waar-

Open: Het huis wordt particulier

schijnlijk dat de zoon des huizes als

bewoond. U mag vrij wandelen

een van de watergeuzen betrokken is

over het landgoed.

Deze hoefijzervormige donjon (ver-

Haeften van Rhenoy, die hier in 1445

sterkte woontoren) is in de 14e eeuw

stierf nadat hij door een dolle hond

gebouwd als woning voor ridder

gebeten was. Dit bleek dodelijk voor

Reinier de Ever. Met de dikke muren,

Gijsbert omdat zijn familie hem uit

de halfronde vorm en de slotgracht

angst voor besmetting ‘tussen twee

was de toren goed te verdedigen.

bedden versmoorde’.

In de 16e eeuw werd het uitgebreid

’t Huys Dever is nu een tentoonstel-

met een voorhuis, dat inmiddels weer

lingsruimte en trouwlocatie.

geheel verdwenen is. Eén van de
bewoners was jonker Gijsbert van

Open: di t/m zo 14.00-17.00 uur

’t Huys Dever, Lisse
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17

Na de molen rechts aanhouden richting Lisse

18

Op de splitsing links aanhouden (Rooversbroekdijk)
richting De Engel

19

Einde van de weg linksaf (2e Poellaan)

20

Bij de verkeerslichten rechtsaf
’t Huys Dever (rechts)

21

Bij de rotonde rechtdoor

22

Na 500 meter bij de verkeerslichten linksaf,
oversteken en rechtsaf, richting Hillegom

23

Eerste weg linksaf (Spekkelaan)

24

Na 500 meter rechtsaf (Van Lyndenweg)

25

Einde van de weg linksaf (Stationsweg)
Kasteel Keukenhof (Stationsweg, aan de linkerzijde,
tegenover het witte huisje) zie pag: 6

26

Stationsweg rechtdoor volgen, over de spoorlijn

27

Na de brug schuin links het fietspad op,
richting Noordwijkerhout. Fietspad aanhouden
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Kasteel Keukenhof

Hier lag vroeger ‘Keukenduin’, het

tuinen, waaronder natuurlijk een

gebied waar de groenten werden

uitgebreide moestuin.

geteeld en het wild gevangen dat naar
de keukens van kasteel Teylingen ging.

Open: 1 mei t/m 31 oktober. Er zijn

Nadat kasteel Teylingen door de

rondleidingen op zondag en maandag

Spanjaarden was verwoest, werd hier in (13.30 uur rondleiding door het kasteel
1640 een landhuis gebouwd, dat

- 15.00 uur rondleiding over het

Keukenhof ging heten. Het huis werd

landgoed).

verder uitgebreid met torens en diverse

Op de plaats van een tijdens de

Alleen het koetshuis mocht blijven

Reformatie opgeheven klooster

staan. Tegenwoordig is Leeuwenhorst

(genaamd Ter Lee of Leeuwenhorst) is

een natuurgebied in handen van Het

landgoed Leeuwenhorst ontstaan. Van

Zuid-Hollands Landschap.

het huis Leeuwenhorst is niets meer
over. Het werd in de Tweede Wereld

Open: Natuurgebied Nieuw

oorlog door de Duitsers gesloopt

Leeuwenhorst is toegankelijk voor

omdat er een tankgracht moest komen. wandelaars.

Landgoed Nieuw
Leeuwenhorst
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28

Na 1,5 km onder de weg door, rechtsaf over viaduct

29

Weer rechtsaf, fietsbordje richting Strand volgen. Je fietst
nu aan de andere kant van het water

30

Einde van het fietspad linksaf (Duinschooten)

31

Einde van de weg rechtsaf (Langevelderlaan)

32

Voorbij Pannekoekenboerderij oversteken en bij paddestoel
21744 rechtdoor de duinen in richting Strand (schelpenpad)

33

Bij de volgende paddestoel 21596 linksaf richting Noordwijk

34

Dan nog twee keer paddestoel richting Noordwijk volgen

35

Na 3 km bij paddestoel 21590 rechtdoor richting
Noordwijkerhout

36

Doorrijden tot einde fietspad, bij paddestoel 21589 rechtsaf

37

Bij rotonde linksaf richting Voorhout

38

Na 1 km linksaf (Westeinde)
Landgoed Nieuw Leeuwenhorst
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Ruïne van Teylingen

De ruïne van Teylingen is een ring-

De bekendste houtvester was Jacoba van

burcht met een woontoren. Ooit hoorde Beieren, die hier haar laatste levensjaren
hier ook een voorburcht en poortge-

doorbracht. Jacoba was van geboorte

bouw bij, maar hiervan is niets meer

gravin van Henegouwen, Holland en

terug te vinden. De graven van Holland

Zeeland, maar raakte na een strijdbaar

gebruikten het kasteel als jachtslot. Zij

leven alles kwijt. Ze stierf in 1436 aan

zetten er een leenman in die de functie

tbc, 35 jaar oud.

had van houtvester, een soort ambtenaar met de verantwoordelijkheid voor

Open: maart t/m oktober

het beheer. Deze leverde hout, wild en

wo t/m zo 14.00-17.00 uur

vis aan het hof.

39

Na 1,5 km rechtsaf

40

Bij rotonde rechtdoor, onder viaduct door en hoofdweg
volgen richting Sassenheim

41

Na 3,5 km bij wegwijzer 8403 rechtsaf richting Teijlingen
(Teylingerlaan)
Ruine van Teylingen (direct rechts)

42
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Tweede straat bij het bordje Bollenstreekroute rechtsaf
(Westerstraat)

43

Na 500 meter links aanhouden en vóór de kerk rechtsaf
(Wilhelminalaan)

44

Op de kruising rechts aanhouden (Hoofdstraat)

45

Tweemaal bij verkeerslichten rechtdoor

46

250 meter na tweede verkeerslichten linksaf
(Wasbeekerlaan)

47

Na het eerste viaduct rechtsaf, volg de fietsbordjes
richting Leiden
LET OP! Bij spoorwegovergang oversteken en direct
weer terug naar de andere kant van het spoor

48

Na 2,5 km bij de verkeerslichten linksaf
(Haarlemmer Trekvaart)

49

Einde van de weg bij de verkeerslichten rechtsaf
<verkorte route naar parkeerplaats – linksaf>

50

Bij de eerste rotonde rechtdoor
Kasteel Oud-Poelgeest (links oprijlaan in)
(zie pag. 12) zie pag: 12
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Kasteel Oud-Poelgeest

Oud-Poelgeest is een kasteel met een

toen al zestig jaar oud, maar begon vol

rijke historie. Het kasteel is ontstaan

overgave allerlei bijzondere planten in

in de Middeleeuwen, maar door de

de tuin te kweken. Daar bleef weinig

Spanjaarden geheel verwoest bij het

van over na zijn dood, hoewel het

beleg van Leiden. In 1660 werd het

kasteel een populaire bestemming

opnieuw opgebouwd als buitenplaats.

bleef voor een zondagse wandeling.

De bekendste bewoner was Herman
Boerhaave, die hier in 1724 met zijn

Open: Het kasteel is nu in gebruik als

gezin kwam wonen. De medicus,

conferentiecentrum, maar in het

hoogleraar en natuuronderzoeker was

omliggende park mag u vrij wandelen.

Een heuvel met daarop een houten of

vluchtoord voor omwonenden, maar

stenen versterking, zo zagen de eerste

toen het zijn functie verloor werd het

kastelen er uit. En zo ziet de Leidse

in de 17e eeuw een wandelpark voor

Burcht er nog steeds uit. Deze kunstma- de Leidenaars, inclusief doolhof en
tige heuvel is opgeworpen op het punt

prieel. Het toegangshek aan de voet

waar de Oude en Nieuwe Rijn samen

van de heuvel stamt uit het jaar 1702.

komen. Rond 1150 is er een stenen
ommuring geplaatst. Vroeger deed de

Open: Van zonsopgang tot

Burcht dienst als verdedigingswerk en

zonsondergang vrij te bezichtigen.

Burcht Leiden
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51

Bij de volgende rotonde linksaf richting Leiden (Hofdijck)

52

Na 50 meter rechtsaf fietspad op (Poelgeesterweg)

53

Aan het einde fietspad volgen in bocht naar links

54

Bij de molen over het bruggetje en linksaf (Zweilandstraat)

55

Onder de spoorlijn door en bij de verkeerslichten rechtsaf,
richting station Leiden Centraal
Einde fietsroute

Uitbreiding Leidse Burcht
U kunt deze route uitbreiden met een bezoekje aan de
Leidse Burcht. Vanaf het station bereikt u deze als volgt:

56

Met de rug naar de hoofdingang van het station gaat u
rechtdoor (Stationsweg).

57

Na 500 m. de brug over en rechtsaf.

58

Na 200 m. voor de stenen bank linksaf (Breestraat)

59

Voorbij het stadhuis gaat u linksaf (Koornbrugsteeg).

60

Over het water, rechtdoor en aan het einde linksaf
onder de poort door.
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Tips
TIP 1

Huis van Jan Steen, Warmond
In dit huis (nr. 36), uitkijkend op de parkeerplaats
woonde de bekende schilder Jan Steen van 1656 t/m
1660. Zijn schilderijen van drukke en chaotische
taferelen uit het dagelijks leven werden zo bekend
dat “een huishouden van Jan Steen” nog steeds een
veelgebruikte Nederlandse uitdrukking is.

TIP 2

Overtuin Vroenhof, Warmond
Rechts naast het huis van Jan Steen begint de overtuin van de buitenplaats Vroenhof. Deze was oorspronkelijk bedoeld om vrij zicht vanuit het huis op
de Leede te waarbogen. Wanneer u hier de overtuin
inloopt, hebt u zicht op de buitenplaats uit 1865.
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Ruïne, Warmond

TIP 3

Naast het landgoed Oostergeest vindt u een ruïne en
een historische begraafplaats. Dit was ooit een kerk,
de toren staat nog overeind. De kerk werd in 1573
door de Leidenaars zelf verwoest om te voorkomen
dat de oprukkende Spaanse troepen zich hier schuil
konden houden.

Keukenhof, Lisse

TIP 4

Een deel van landgoed Keukenhof is in de 20e eeuw
ingericht als bloementuin en is nu internationaal
bekend als de mooiste lentetuin ter wereld. Van ca.
half maart t/m half mei genieten honderdduizenden
bezoekers uit alle hoeken van de wereld van de rijke
kleurenpracht van tulpen en andere bolgewassen.

Haarlemmer Trekvaart

TIP 5

In Halfweg begon de trekvaart tussen Haarlem en
Leiden. In 1656 werd de eerste paal geslagen, die het
begin inluidde van een lange geschiedenis van
trekvaart op deze route. Met door paarden getrokken schuiten werd een dienstregeling onderhouden
tussen Haarlem en Leiden, wat snel en betrouwbaar
vervoer van personen en post mogelijk maakte. Ook
de landgoederen aan de route profiteerden hiervan.
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Onderweg
Fietsverhuur
Fietspoint Oldenburger Station Leiden CS
Stationsplein 3S, Leiden
T. 071 – 512 00 68
Rijwielhandel Ruud vd Zon
Heereweg 448/A, Lisse
T. 0252 – 232 768
Fietsenmakers
Fietspoint Oldenburger Station Leiden CS
Stationsplein 3S, Leiden
T. 071 – 512 00 68
Leendert Kuijper Tweewielers
Hoofdstraat 144, Sassenheim
T. 0252 – 211 127
Horeca
Brasserie Restaurant Het Koetshuis
‘De Burcht’
Burgsteeg 13, Leiden
T. 071 – 512 16 88
Pannenkoekenboerderij
Langs Berg en Dal
Langevelderlaan 22, Noordwijk
T. 0252 – 372 474
Er is verder volop horeca in Leiden,
Lisse, Noordwijk en Sassenheim.
Landgoederen (te bezoeken)
’t Huys Dever
Heereweg 349A, Lisse
T. 0252 - 411 430
Open: di t/m zo 14.00-17.00 uur
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Kasteel Keukenhof
Keukenhof 1, Lisse
T. 0252 – 523 967
Open: 1 mei t/m 31 okt
Rondleidingen zo en ma
13.30 en 15.00 uur
Ruïne van Teylingen
Teylingerlaan 15A, Voorhout
Open: mrt t/m okt wo t/m zo
14.00-17.00 uur
Musea en bezienswaardigheden
Museum De Zwarte Tulp
Grachtweg 2A, Lisse
T. 0252 – 417 900
Geschiedenis van de Bollenstreek.
Open: di t/m zo 13.00-17.00 uur
Keukenhof
Stationsweg 166A, Lisse
T. 0252 – 465 555
Bloemenpark met 7 miljoen
bloembollen.
Open: 19 mrt t/m 21 mei 2009
ma t/m zo 8.00-19.30 uur
Space Expo
Keplerlaan 3, Noordwijk
T. 0900 – 876 54 321
Alles over ruimtevaart.
Open: di t/m zo 10.00-17.00 uur
Panorama Tulipland
Jacoba van Beierenweg 79,
Voorhout
T. 0252 – 222 777
’s Werelds grootste tulpenpanorama.
Open: 25 mei t/m 31 aug 2008
elke zo en di 10.00-17.00 uur

Colofon
Deze fietsroute is uitgegeven in opdracht
van provincie Zuid-Holland.
Uitgever
Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme
Postbus 3267, 2601 DG Delft
T. 015-251 23 30
E. info@zhbt.nl
I. www.zhbt.nl
Kijk voor meer informatie over fietsroutes en
bezienswaardigheden in Zuid-Holland op
www.zuid-holland.com.
Redactie
Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme
Beeldmateriaal
Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme,
Erfgoedhuis Zuid-Holland, Arjen Amsen en
Ien van den Bergh (Burcht Leiden)
Kaart
Mijs Cartografie en Vormgeving
Vormgeving
Ontwerpwerk, Den Haag
Druk
OBT b.v.
In samenwerking met
Stichting Het Zuid-Hollands Landschap
Nesserdijk 368, 3063 NE Rotterdam
T. 010-272 22 22
I. www.zuidhollandslandschap.nl
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