Fietsroute Open Tuin Dagen Westland
21 en 22 juni 2019 ongeveer 23km
Komt u met de auto? Parkeer deze op een van deze onderstaande plaatsen
(bij de tuinen zelf is niet voldoende parkeergelegenheid om uw auto de hele dag te
parkeren):
• Staelduinse bos Oude Hooislag 2 ’s-Gravenzande
• Sportcentrum Vreeloo Veilingweg 16 2678 LN De Lier
• De Woonboulevard in Naaldwijk Bosweg / Gildestraat Naaldwijk
Of huur uw fiets via Fietsverhuur Westland Hovenierstraat 9, 2671 DB Naaldwijk 06
22905507 naast de Woonboulevard in Naaldwijk

Fietsroute vanaf P Staelduinse bos,
Papendijk uitfietsen totdat u in het Staelduinse bos komt, langs Weterings Mechanisatie.
In het bos, eerste rechtsaf, richting bezoekerscentrum d’Oude Koestal, let op dit is geen fietspad meer dus
hier moet u lopen naast de fiets!
Na ong. 200m komt u bij de Heemtuin van het Staelduinse bos Peppellaan 4 ‘s-Gravenzande
Wandel terug naar het hoofdpad in het bos: de Oude Hooislag, rechtsaf pad vervolgen
Bij de T-splitsing, voor het hek van Zuid Hollands Landschap rechtsaf
Verlaat het bos via het houten hek, fietspad linksaf
Fietspad blijven volgen tot einde Bonnenpad (deze gaat over in Bonnenlaan)
Voor het water linksaf, Oranjedijk
Einde rechtsaf langs de Oranje Sluis
Door de tunnel rechtsaf richting Maasdijk, einde fietspad rechtsaf langs de bushalte, Pettendijk
Eerste linksaf Tuindersweg
Na ongeveer 300m aan de linkerkant: Spirit Garden, Tuindersweg 13 Maasdijk
Vervolg de Tuindersweg, aan het einde komt u langs industrie, bij de T Splitsing met de 3e Hoeve links
aanhouden en weg vervolgen, vervolgens door centrum Maasdijk
Bij de kruising met de Korte Kruisweg linksaf en direct rechtsaf Tuindersweg blijven volgen
U verlaat het centrum van Maasdijk, einde Tuindersweg linksaf, Nollaantje
Einde rechtsaf langs de dijk (Maasdijk)
Al vrij snel komt u bij fietsknooppunt 83
Fiets vanaf hier richting fietsknooppunt 29 richting De Lier
Onder de tunnel van de snelweg linksaf en vervolgens rechts aanhouden
Na ongeveer 300m aan de linkerkant: De Hoofven Oudecampseweg 22A De Lier
Vervolg de weg en fiets de Oudecampseweg uit, deze gaat bij de kruising over in Burgerdijkseweg
Bij de kruising met het fietspad linksaf richting de Lier, Kralingerpad
Onder de tunnel door linksaf Koningin Julianastraat
Bij de Prinses Irenestraat rechtsaf, voor de kerk linksaf
Einde linksaf, Hoofdstraat
Na 100m rechtsaf, Kerklaan

Over de brug linksaf Galerie Vellekoop Pastoor van Rooijplein 3 De Lier
Vervolg de Kerklaan, ter hoogte van de Veilingweg rechtdoor

Fietsroute vanaf P Sportcentrum Vreeloo Veilingweg 16 2678 LN De Lier
(vanaf sportcentrum linksaf, eerste rechtsaf Kerklaan, vervolg de route)
Kerklaan vervolgen, einde voor het water linksaf
Wanneer u bij de blauwe brug komt, rechtsaf over het water en de weg vervolgen met het kanaal links van
u, Hoge Noordweg
Einde rechtsaf, Burgermeester Elsenweg
Eerste rechtsaf fietspad met haarspeldbochten richting de fietsbrug
Via de fietsbrug de autoweg oversteken, op de brug links aanhouden
Einde talud linksaf, fietspad volgen, dit wordt een autoweg, Vlietweg (parallel langs de doorgaande weg)
Einde linksaf Mr Jan Tuningstraat
Eerste rechtsaf, laan van de Glazen Stad
Fietspad vervolgen tot rotonde, rechtdoor, Pijlentuinenweg
Bij de bocht naar links: rechtsdoor over de drempel, Fredrik Hendrikstraat
Einde linksaf en direct rechtsaf Grote Woerdlaan
Rotonde met watertoren rechtdoor, Grote Woerdlaan vervolgen
Rotonde bij Virtrona (aan de rechterkant) rechtdoor, volgende rotonde rechtdoor richting Monster

Fietsroute vanaf P Woonboulevard Naaldwijk Bosweg / Gildestraat Naaldwijk, hierachter
bevindt zich ook Fietsverhuur Westland 06 22905507 Hovenierstraat 9 Naaldwijk
(vanaf woonboulevard weg oversteken en linksaf rotonde rechtsaf, vervolg de route)
Ter hoogte van de Kleine Achterweg nog 30m rechtdoor, let op hier weg oversteken (gevaarlijke weg):

Kwekerij Sunsister Grote Woerdlaan 29 Naaldwijk
Vanaf Sunsister terug naar de Kleine Achterweg, rechtsaf
Na ongeveer 400m aan de linkerkant de Pluktuin Kleine Achterweg 28 Naaldwijk
Vervolg de Kleine Achterweg
Einde linksaf, volgende bocht links aanhouden, Geestweg
Eerste rechtsaf, Opstalweg
Met de bocht mee naar links, hierna eerste rechtsaf, Boomgaardspad
Over de blauwe brug met de bocht mee naar rechts
Na het derde huis nr 44B linksaf over de betonplaten, eerste linksaf fietspad op
Deze vervolgen tot de nieuwe woonwijk, rechtsaf, Icarusblauwtje
Tweede linksaf Grote Vos
Verlaat de woonwijk door naar de doorgaande weg te fietsen
Linksaf richting rotonde
Rotonde rechtdoor, Heenweg
Deze weg almaar rechtdoor blijven volgen, door centrum Heenweg
Einde rechtsaf de dijk op naar de verkeerslichten
Bij de verkeerslichten dijk oversteken, rechtdoor Papendijk
Deze weg met diverse bochten blijven volgen tot aan het Staelduinse bos, langs Weteringsmechanisatie
Vanaf hier gaat de route verder weer vanaf het begin van deze tekst.

het Natuur Atelier www.natuuratelierwestland.nl
06 42 321 321

