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Fiets & Food route

•	 Je kunt de route op ieder 
gewenst punt beginnen en 
eindigen, maar een mooi 
start- en eindpunt is Brasserie 
Meelfabriek Zijlstroom in 
Leiderdorp (nummer 1 op de 
kaart)

•	 De route is uitgezet op basis 
van het fietsknooppunten-
netwerk. Je fietst de route 
aan de hand van deze 
online routepagina met je 
mobiele device. Je kunt ook 
het pdf-bestand downloaden 
en de route afleggen met 
behulp van je smartphone of 
navigatiesysteem. Ook vind 
je tijdens de route diverse 
plattegronden met daarop de 
fietsknooppunten aangeduid. 
In de volgorde van deze 
beschrijving gaan we er van 
uit dat je de route met de klok 
mee fietst.

•	 Op 7 locaties aan de route 
scan je QR-codes. Op deze 
manier neem je een kijkje 
achter de deur bij bijzondere 
locaties.

Veel fietsplezier gewenst!

Algemene 
informatie:

Beschrijving route:

1. Fiets vanaf knooppunt 44 naar het startpunt locatie 
1: Brasserie Meelfabriek Zijlstroom op de Zijldijk 28 
in Leiderdorp.

2. Zoek naar het bord van de Fiets & Foodroute 
en scan de QR-code voor een kijkje achter de 
schermen.

3. Stap weer op en fiets naar knooppunt 78 en, ver- 
volgens naar knooppunt 36 en richting knooppunt 5. 

4. Na de molen en tegenover het eiland bevindt 
zich locatie 2: Boerderij Boterhuys op Zijldijk 7 in 
Warmond.

5. Zoek naar het bord van de Fiets & Foodroute en 
scan de QR-code voor een kijkje achter de scher-
men. Je kunt hier tevens terecht voor zelfgemaakt 
ijs en er is een fijn terras. Lees hier meer over de 
mogelijkheden bij Boerderij Boterhuys.

6. Op de pedalen! Fiets  door over de Zijldijk richting 
knooppunt 5, na ongeveer 1 km kom je aan op 
locatie 3: Lakenvelder boerderij Boterhuispolder, 
op Zijldijk 8. Let op het bord met vermelding van de 
boerderij aan de rechterkant van de weg.

7. Fiets richting de boerderij en check aan het begin 
van het erf het bord van de Fiets & Foodroute 
met QR-code voor een kijkje achter de schermen. 
Check hier meer over de mogelijkheden bij Laken-
velder Boerderij Boterhuispolder. 

8. Fiets nu dwars door de polder naar knooppunt 5. 
Zie jij de Lakenvelders grazen in het weiland? Of 
hoor je in de verte de grutto en de tureluur?

9. Volg de Leidseweg en daarna de Oud Adeselaan 
naar knooppunt 39 en 40. Deze bevindt zich in het 
dorp Rijpwetering.

10. Nu houd je knooppunt 86 aan. Halverwege bevindt 
zich de 4e locatie: Landwinkel Castelijn aan de 
Pastoor van de Plaatstraat 40 in Rijpwetering. 

11. Zoek naar het bord van de Fiets & Foodroute, scan 
de QR code en neem een kijkje achter de schermen 
van dit leuke bedrijf. In de landwinkel kun je terecht 
voor de heerlijkste streekproducten.

12. Daarna volg je opeenvolgend de knooppunten: 86, 
49 en 32.

13. Bij knooppunt 32 steek je met de veerpont het 
Paddegat over naar knooppunt 33.

14. Tussen knooppunt 33 en 44 bevindt zich, langs 
de dijk, locatienummer 5: Aspergehof Noordam, 
Boddens Hosangweg 63 in Woubrugge.

15. Zoek hier het bord op van de Fiets & Foodroute, 
scan ook hier de QR code en neem een kijkje 
achter de schermen. Op deze locatie kun je in het 
seizoen terecht voor heerlijke asperges, maar er is 
hier nog veel meer te doen…

16. Bij aankomst op knooppunt 44 fiets je achter- 
eenvolgens naar knooppunt 45, 78 en 46.

17. Bij knooppunt 46 bevindt zich de 6e locatie: De 
Mariahoeve, Ofwegen 8 in Woubrugge. Scan hier 
ook de QR-code op het bord vooraan bij de weg 
voor een mooi inkijkje van dit bedrijf.

18. Bij de Mariahoeve, kun je ook verse melk tappen in 
‘t Melkhuisje.

19. Rijd vanaf knooppunt 46 door naar knooppunt 47. 
Daarna fiets je naar knooppunt 48. 

20. Let op: het bordje waarop de richting staat aange-
geven bevindt zich ter hoogte van Restaurant ‘De 
Kromme Does’.

21. Fiets daarna opeenvolgend naar de knooppunten: 
38, 43 en 72.

22. Nu fiets je richting knooppunt 81 waarbij je aan je 
rechterzijde locatie 7: Werkplaats ‘Om de hoek’, 
Leidseweg 23 in Oud-Ade vindt. 

23. Zie jij het Fiets & Foodroute bord staan dat je meer 
vertelt over deze bijzondere werkplaats? Check de 
QR-code en ontdek er meer over. Je kunt hier ook 
terecht voor de lekkerste taart, een thee-speur-
tocht doen of een insectenhotel bouwen. Check 
hier meer over de mogelijkheden bij Werkplaats 
‘Om de hoek’.

24. Fiets 200 meter terug naar knooppunt 81 
en ga vervolgens naar links de Nieuwe-
weg op. Fiets vanaf knooppunt 81 naar 
knooppunt 78.

25. Vanaf knooppunt 78 fiets je terug richting 
knooppunt 44. Op Zijldijk 28 eindigt de 
route bij Brasserie Meelfabriek Zijlstroom.  
hier meer over de mogelijkheden bij 
Brasserie Meelfabriek Zijlstroom. 
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https://boerderijboterhuys.nl/
https://boterhuispolder.nl/
https://boterhuispolder.nl/
https://naarbuitenleiden.nl/lakenvelder-boerderij-boterhuispolder/
www.aspergehofnoordam.nl
https://mariahoeve-logies.nl
https://www.gemiva-svg.nl/Locaties/Overzicht-locaties/Alphen-aan-den-Rijn,-Kaag-en-Braassem,-Nieuwkoop/Woon-werklocatie-Oud-Ade/Werkplaats-Om-de-hoek
https://www.zijlstroom.nl/

