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Fietsen naar Zee in Duin Horst Weide 
 

Duin Horst Weide ligt tussen Den Haag en Leiden en loopt van Zoetermeer en Zoeter-
woude naar de kust. Het is een gebied vol variatie in landschappen, van de weiden  
in het oosten via de bosrijke horsten naar de duinen en zee en strand.  
 

 
 
 
 
 
Deze folder worden fietsroutes beschreven die 
van Zoetermeer en Zoeterwoude naar vijf locaties 
aan zee lopen. De nummering verwijst naar het 
Fietsknooppuntennetwerk; voor meer informatie 
zie de link naar fietseninhaaglanden.nl.  
 
Routes 1a en 1b gaan van Zoetermeer naar  
Wassenaar en Scheveningen;  

routes 2a en 2b van Zoeterwoude naar Wassenaar en Katwijk. De routes hebben  
gemeen dat zij u meevoeren door het weidegebied, de Landgoederenzone met de 
landgoedbossen en -weiden en de duinen. Drie geheel verschillende typisch  
Hollandse landschappen met elk een eigen identiteit, die makkelijk op één dag op  
de fiets te beleven zijn. 
 
Bezienswaardigheden op de routes zijn kort beschreven en op de kaart aangegeven 
met een ster      . 
Aan of vlakbij de routes liggen verschillende horecagelegenheden, waar dorst en 
honger gestild kunnen worden. 
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De route start bij knooppunt  40 
(Europaweg/Zwaardslootweg). Via de 
Europaweg slaat u na ca. 910 meter  42  
linksaf het Panamapad op. Na 180 meter 
gaat u bij  41  rechtsaf en rijdt (850 me-
ter) naar de Meerzichtlaan  43 . Daar 
rechtsaf en na 870 meter bij knooppunt  
31  linksaf voor 1,3 kilometer  32 .  
(Een alternatieve start is de Voorweg  
45 , vanwaar u in 1,9 kilometer bij  
Buytenpark  32  bent). 
 
Op het hoogste punt van het Zoeter-
meerse Buytenpark, ca 20 m + NAP,     
krijgt u een overzicht van karakteristieke 
Hollandse landschappen. Een informatie-
paneel leert u een stuk vaderlandse  
geschiedenis langs zichtlijnen in alle 
windrichtingen. Het biedt u een  
historisch perspectief met bijvoorbeeld  
wetenswaardigheden over Leidens  
ontzet in 1574, als u in de richting van 
Leiden kijkt.  
U kunt hier een stukje van de route af-
gaan en naar de Zoetermeerse Plas  28  
rijden.  
 
Over en langs de heuvels rijd u via het 
Stompwijkse pad de Meerpolder  32  in, 
de eerste Rijnlandse droogmakerij (1616) 
van een oorspronkelijk zoetwatermeer
(Soetermeersche Meer). 
U bent omgeven door het typisch Zuid-
Hollandse veenweidelandschap met een 
uitzicht op Stompwijk en de beroemde 
Molendriegang      . Deze markante  
molens zijn ook in miniatuur te zien in 
Madurodam.  

De Stompwijkseweg kruisend komt u bij 
Vlietland  95 , een groot waterrecreatie-
gebied. Daarna de Vliet over met de 
Knipmolen aan uw linkerkant. 
Vervolgens komt u bij de Veurseweg  
 93 ; hier vervolgt u de route over de 
Horstlaan naar  88 . Het weidegebied 
gaat nu over in de Landgoederenzone 
Leidschendam-Voorburg, Voorschoten 
en Wassenaar. Deze Landgoederenzone 
is een beschermd dorpsgezicht. 
 
Het is de moeite waard hier tijd in te 
ruimen om Kasteel Duivenvoorde      
te bezoeken.  
 
Openingstijden Kasteel in 2012:  
14 april t/m 20 oktober,  
dinsdag t/m zaterdag, rondleidingen om 
14.00 en 15.30 uur.  
 
Na de Horstlaan gaat u onder het spoor 
door ( 88  -  84 ) en rijdt u verder door de 
Landgoederenzone. Onze route gaat 
links af over de Raaphorstlaan tot u komt 
bij de autoweg N44; een tunnel leidt u er 
onderdoor naar  55 . 
U rijdt nu langs statige huizen en land-
goederen en bereikt knooppunt  46  
(Stoeplaan/Groot Haesebroekseweg). 
(Hier kunt u ook afwijken van route 1 en 
over de Groot Haesebroekseweg en de 
Jagerslaan naar knooppunt  47  rijden  
op route 2. Ook kunt u hier besluiten  
om de Meijendelroute door het duin-
gebied te nemen (zie hiervoor de folder 
Meijendelroute).  
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Route 1 
Vanuit Zoetermeer naar Wassenaar  40  naar  46 ; 14,8 km 





Route 1a  
Vanuit Wassenaar naar Meijendel en 
het strand  46  naar  40 ; 4,7 km 
De route vervolgt over de Wilhelmina-
laan en ondertussen merkt u dat het 
landgoederengebied overgaat in het 
duingebied. 
U komt via het Kievietsduin bij knoop-
punt  44 ; nog even doorrijden en u bent 
bij knooppunt  40  (Noordzeeroute naar 
Katwijk). Iets verderop en u bent bij het 
ongerepte strand. 
 
 
 
 

Route 1b 
Vanuit Wassenaar naar Scheveningen 
en het strand  46  naar  36 ; 5,5 km  
U slaat linksaf en gaat de Buurtweg op. 
Het fietspad loopt over de Provinciale 
weg N14 heen en bij de Ruychrocklaan 
34  gaat u rechtsaf. U vervolgt de weg 
naar links bij knooppunt  35 . Daarna 
bent u bij de Van Alkemadelaan en u 
bereikt knooppunt  36 . Daar kunt u 
doorrijden naar het toeristische  
Scheveningen zelf en de Boulevard  
(1,6 km) met het Kurhaus       en de Pier       
of rechtsaf slaan richting de historische 
Watertoren       uit 1874 (nog in gebruik) 
en de Noordzeeroute  39  (0,9 km), die u 
vlakbij het strand brengt. 
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De route start bij Zoeterwoude-Rijndijk  
 73  en leidt via de noordkant van  
Zoeterwoude  50  langs het dorp in  
zuidelijke richting. Het is de moeite 
waard om in Zoeterwoude zelf ook  
eens rond te kijken. Het is een typisch 
Zuid-Hollands dorp. 
Bij  51  gaat de route weer noordwaarts 
over de Hofweg. Links en rechts zijn 
prachtige vergezichten. 
 

De rust wordt nu even verstoord door  
de autosnelweg A4, die ondergronds 
gekruist wordt. Meteen hierna gaat de 
route naar links en langs het recreatie-
gebied Vlietland. Bij het Vinkepad rijdt  
u noordwaarts. U volgt het Vinkepad en 
daarna het Zwetpad richting  92  en dan 
bij  91  linksaf door Voorschoten naar  
 90 . U volgt het fietspad onder het  
station door en u bevindt zich nu op de 
Papelaan-West. 

Route 1 splitst zich hier in twee mogelijkheden: 

Route 2 
Vanuit Zoeterwoude naar Wassenaar  73  naar  43 ; 14,5 km 



Rij de Papelaan, die in Wassenaar over-
gaat in de Papeweg helemaal af.  
Geniet ondertussen van de uitzichten 
links en rechts. U rijdt de bebouwde kom 
van Wassenaar binnen.  
Tegenover de huizen bevindt zich aan 
de linkerzijde van de weg het hek met de 
ingang van het landgoed De Horsten     . 
 
Openingstijden landgoed:  
Zomerseizoen: 1 april - 1 september:  
alle dagen, van 9.00 - 19.30 uur;  
Winterseizoen: 1 september - 1 april:  
dinsdag t/m zondag 9.00 - 17.00 uur. 
 
Er wordt een nieuwe fietstunnel aan-
gelegd, die onder de autoweg N44  
doorgaat.  
Volg tot deze geopend is (waarschijnlijk 
augustus 2012) de verwijzingen en rij de 
Lange Kerkdam, bij  52  de Middelweg 
op naar  51  en dan linksaf de Van Zuylen 
van Nijenveltweg op. Deze volgt u tot 
knooppunt  43 . 
 
Is de fietstunnel toegankelijk, dan neemt 
u deze onder de autoweg N44 door en 
komt u uit bij de Van Zuylen van Nijevelt-
weg. Deze volgt u via  51  naar knoop-
punt  43 . 
 
Hier kunt u ook afwijken van route 2 en 
over de Jagerslaan en de Groot Haese-
broekseweg naar knooppunt  46  rijden 
op route 1.  
Daar kunt u ook besluiten om de Meijen-
delroute door het duingebied te nemen 
(zie hiervoor de folder Meijendelroute).  
 
 
 

Route 2 volgend komt u over de Katwijk-
seweg bij knooppunt  43 . Daar kunt u 
kiezen waar u verder naar toe wil gaan. 
 
Route 2a 
Vanuit Wassenaar naar Wassenaarse 
Slag en het strand  43  naar  41 ;  
1,9 km 
Rechtdoor rijdend over de Wassenaarse-
slag komt u al snel midden in de duinen 
en kruist u de Noordzeeroute.  
Daarna bent u snel bij het strand met 
kiosken en een beperkt aantal strand-
paviljoens. 
 
Route 2b 
Vanuit Wassenaar naar Katwijk  43  
naar  96 ; 7,4 km 
Rechtsaf de Katwijkseweg vervolgend 
rijdt u door (de naam verandert in  
Wassenaarseweg) tot u komt bij de  
rotonde en knooppunt  93 . Vlak voor  
de rotonde linksaf rijdt u door op de 
Cantineweg en gaat dan rechtsaf het 
Walstropad op. Bij de T-splitsing linksaf 
de Nieuwe Duinweg op. Bij de Koningin 
Julianalaan rechtsaf tot aan de Zeeweg; 
daar naar links en u bent bij knooppunt  
 96 . 
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Nu kunt u naar de zee op twee manieren:  
 
- naar Katwijk Zuid, de Zuidduinen en de  
zuidelijke Boulevard  96  naar  97 ;  
1,9 km 
Links de Meeuwenlaan in en bij de vol-
gende rotonde rechtsaf bent u zo bij het 
zuideinde van de Boulevard, het strand 
en de strandpaviljoens. Op de Boulevard 
vindt u in noordelijke richting twee  
markante bouwwerken; de witte kerk     
en het rijksmonument de Katwijkse 
Vuurbaak. Deze laatste stamt uit 1605     . 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- naar Katwijk Noord en de Buitensluis  
   96  naar  63 ; 1,4 km 
Bij  96  gaat u rechtsaf en rijdt u via de 
Karel Doormanlaan en bij de volgende 
rotonde linksaf de Industrieweg op en 
dan Rijnmond. Aan het eind rechtsaf en 
u bent bij  63 .  
U heeft hier een mooi uitzicht over de  
uitwateringssluizen bij de uitmonding 
van de Oude Rijn in de Noordzee. 
De oude Rijn vormde de noordgrens van 
het oude Romeinse Rijk, de zogenaamde 
“Limes” die zich aan het begin van onze 
jaartelling uitstrekte van de Noordzee bij 
Katwijk tot aan de Zwarte Zee rond de 
Donau delta. In het Katwijks museum     
in de Voorstraat vindt u alles over de 
Romeinse geschiedenis in Katwijk. 

Heeft u de smaak van fietsen in de omgeving te pakken? 
“Fietsen naar Zee” is maar één van de vele fietsmogelijkheden  
in de regio’s Haaglanden en Holland Rijnland.  
Zie volgende links voor meer informatie: 
www.fietseninhaaglanden.nl 
www.lekkerwegrondleiden.nl 
 
Andere links: 
www.kasteelduivenvoorde.nl  
www.overdehorsten.nl 
www.katwijksmuseum.nl  
www.scheveningendenhaag.com 

Verantwoording 
Het Stadsgewest Haaglanden en de Regio Holland Rijnland werken samen aan onder 
andere de bereikbaarheid en de bekendheid van Duin Horst Weide.  
Deze folder brengt de bestaande fietsmogelijkheden naar en van de kust door Duin 
Horst Weide voor bewoner en bezoeker in beeld. De fietser beleeft op zijn tocht alle 
karakteristieken van het gebied. 
 
Uitgave: Stadsgewest Haaglanden,  
juni 2012 in oplage van 500 exemplaren. 

 


