Familie Fiets & Food route
A44

Zwanburgerpolder

Beschrijving route:
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Rijd vanaf knooppunt 44 naar het startpunt locatie Groote Sloot
Lakenvelder Boerderij
Leid
1: Brasserie Meelfabriek Zijlstroom op de Zijldijk 28
Boterhuispolder
Boerderij Boterhuys
in Leiderdorp.
2
Oegstgeest
Zoek naar het bord
van de Familie Fiets & Foodroute
Stringsloot
en scan de QR-code voor een kijkje achter de
36
5
schermen.
Zwartemeerlaan
Stap op de fiets en fiets naar knooppunt 78,
Ver
laa
tslo
vervolgens Oranjepark
naar knooppunt 36
en richting
Poelgeest
ot
eg
knooppunt 5.
cialew
Provin
81
Na de molen en tegenover het eiland bevindt
Werkplaats
Merenwijk
4
‘Om de hoek’
zich locatie 2: Boerderij Boterhuys op Zijldijk 7 in
78
Warmond.
Zoek naar het bord van de Familie Fiets &
Leyhof
44
Foodroute en scan de QR-code voor een kijkje
Brasserie Meelfabriek
Zijlstroom
1
achter de schermen. Je kunt hier tevens terecht
Buitenhof
voor zelfgemaakt ijs en er is een natuurspeeltuin!
Lees hier meer over de mogelijkheden bij Boerderij
Boterhuys.
Noorderkwartier
Op de pedalen! We fietsen door over de Zijldijk
Binnenhof
richting knooppunt 5, na ongeveer 1 km fietsen
kom je op locatie 3: Lakenvelder boerderij
Voorhof
Zijkwartier
Boterhuispolder, op Zijldijk 8. Let op het bord met
vermelding van de boerderij aan Leiden
je rechterkant.
De Waard
Fiets richting de boerderij en check aan het
begin van het erf hetNieuwe
bordRijn
met QR-code voor
• Je kunt de route op ieder gewenst punt beginnen
een kijkje achter de schermen. Check hier meer
en eindigen, maar een mooi start- en eindpunt
is Brasserie Meelfabriek Zijlstroom in Leiderdorp
over de mogelijkheden bij Lakenvelder Boerderij
(nummer 1 op de kaart)
Boterhuispolder.
• De route is uitgezet op basis van het
Fiets nu dwars door de polder naar knooppunt 5.
knooppuntennetwerk. Je fietst de route aan
Zie jij de Lakenvelders grazen op het weiland? Of
de hand van deze online routepagina met je
hoor je in de verte de grutto en de tureluur?
mobiele device. Je kunt ook het pdf-bestand
Vanaf knooppunt 5 fiets je de Leidseweg af naar
downloaden en de route afleggen met behulp van
knooppunt 81. Nu rijd je nog een klein stukje
je smartphone of navigatiesysteem. Ook vind je
rechtdoor en dan zie je aan je linkerzijde locatie
tijdens de route diverse plattegronden met daarop
4: Werkplaats ‘Om de hoek’, Leidseweg 23 in Oudde knooppunten aangeduid. In de volgorde van
Ade.
deze beschrijving gaan we er van uit dat je de
route met de klok mee fietst.
Zie jij het bord staan die je meer vertelt over deze
bijzondere werkplaats? Check de QR-code en
• Op 4 locaties aan de route scan je QR-codes in.
Op deze manier neem je een kijkje achter de deur
hoor er meer over. Je kunt hier ook terecht voor de
bij bijzondere locaties.
lekkerste taart, een thee-speurtocht doen of een
insectenhotel bouwen. Check hier meer over de
Veel fietsplezier gewenst!
mogelijkheden bij Werkplaats ‘Om de hoek’.
Fiets 200 meter terug naar knooppunt 81 en ga
vervolgens naar links de Nieuweweg op. Fiets vanaf
knooppunt 81 naar knooppunt 78.
Vanaf knooppunt 78 fiets je terug richting
knooppunt 44. Op Zijldijk 28 eindigt de route bij
Brasserie Meelfabriek Zijlstroom. Check hier meer
over de mogelijkheden bij Brasserie Meelfabriek
Zijlstroom.
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