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Lus 1: Naaldwijk – ’s-Gravenzande – Monster – Loosduinen -Poeldijk – 

Honselersdijk – Naaldwijk. Deze fietsroute is ongeveer 25km. 

Start vanaf Wilhelminaplein in Naaldwijk 

LET OP: Het Wilhelminaplein is wandelgebied, dus fiets aan de hand meenemen. Midden op het 

Wilhelminaplein voor de Oude Kerk (N1) staat onze informatiekraam waar u consumptie (nr.1) 

kunt ophalen. Hier kunt u een bezoek brengen aan de Nationale Zomerbloemententoonstelling die 

in de Oude Kerk wordt gehouden (gratis toegang) en het Heilige Geest Hofje (N3). 

U verlaat het plein (nog steeds met de fiets aan de hand) vanaf de kerk rechts achterin rechtsaf de 

Herenstraat in te gaan. Na 120 m. gaat deze straat over in de Julianastraat, waar u weer kunt gaan 

fietsen. Rechtdoor de Geestweg op en LA naar Hoge Geest en aan het einde na een bocht naar 

links de Baakwoning waar voorheen stond (direct rechts nr. 2-10) 

BP Baakwoning (N10) de zomerresidentie en het tuinmanshuis uit 1760 bestaan nog. 

Einde weg RA (Poelkade – ‘s-Gravenzande) en in de bocht LA (Rijnvaartweg) en voor het water 

RA (Maesemundeweg) en daarna 1e LA over het water naar de Hoflaan, deze volgen en in bocht 

naar rechts, links aanhouden naar Marktplein waar het Trapgevelhuisje staat (nr. 10). Einde weg 

RA (Langestraat) tot nr. 34: 

Dorpskerk (G3) met Grafkelder en BP Vreeburch – Infopunt 

Achter de kerk is de grafkelder en daar staat een bord over de in 1999 gesloopte BP Vreeburch 

Weg vervolgen Langestraat langs Museumpje (G4) op nr. 5 en in lichte bocht naar links 

(Noordwind). Op T-kruising RA naar Monsterseweg en deze op de rotonde vervolgen (2e afslag). 

Deze weg (N211) en gaat over in ’s-Gravenzandseweg in Monster. 

Bij de 2e rotonde LA (Zeereep) en deze weg blijven volgen als deze naar rechts gaat. Aan het 

einde rechtdoor de fietsbrug over en aan de overkant RA (Duinpan). Na 25 meter vindt u rechts de 

ingang naar de te bezoeken grafkelder van de familie  

Herckenrath (M6) vanaf 1801 bewoners van de voormalige buitenplaats Geerbron 

Weg vervolgen en eerste weg scherp RA (Slangekruid), eerste straat LA (Duinvallei, gaat over in 

Wilhelminastraat). Aan het eind schuin links aanhouden (Emmaplein). Deze weg gaat vanzelf over 

in de Herenstraat. De huizen 50 t/m 56 zijn overblijfselen van de buitenplaats  

Geerbron (M9) gebouwd in de 17e eeuw door Pieterson maar er zijn slechts de contouren over. 

Weg vervolgen. U komt nu op het Kerkplein bij de Grote Kerk (M1) 

Grote Kerk (M1) – Infopunt – consumptie nr. 2 

Hier kunt u de wit marmeren epistaaf (memoriesteen) voor luitenant-admiraal Anthony van 

Pieterson bekijken. Hij was eigenaar van de buitenplaats Geerbron rond 1700. 

Na bezoek aan de kerk rijdt u RA (Kerkplein) langs de achterkant van de kerk. LA de Choorstraat 

in en na 50m ziet u aan de linkerkant  

BP Overheijde (M2) was in de 19e eeuw een herberg en later ANWB bondshotel. Nu gesloten. 

Na Overheijde weg vervolgen langs de Machutus kerk (M3) op nr. 103. Aan het eind LA (Bur. 

Kampschoerstraat) en langs de Kerk De Hoeksteen (M10) op nr. 25 en daarna eerste RA 

(Molenstraat). Deze weg vervolgen en die gaat over in Haagweg bij Molen De Vier Winden (M4). 

Vanaf de molen kunt u de route afkorten door de Molenstraat over te steken naar de Molenweg, 1e 

LA (Madeweg) en bij FKP 8 RA (Casembrootlaan), einde weg RA (Vredebestlaan), N211 

oversteken (pas op!) en LA, bij verkeerslichten oversteken naar de Voorstraat, 1e RA en 1e LA en u 

komt op Voorstraat 110 langs hotel Vincent (P2). Einde Voorstraat komt u weer op de route bij P1. 
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De standaard route langs Ockenburgh en door drie mooie parken gaat vanaf de molen verder over 

de Haagweg langs FKP 6 en deze weg gaat vervolgens over in Monsterseweg. Na 4.3 km vanaf 

de molen en bord naar de Ock en bij ANWB bord richting Kijkduinpark LA (laan met bomen) tot: 

BP Ockenburgh (L1): het landgoed Ockenbrugh is gesticht in 1653 en het huidige landhuis uit 

1851 is gerestaureerd en wordt een sociaal-cultureel trefpunt. Op zaterdag niet te bezichtigen. 

U fietst daarna terug en steekt de Monsterseweg over naar het park Madestein richting FKP 2 en 

vervolgens door het Uithofpark naar FKP 7. Vanaf daar RA en een kort stukje richting FKP 13 

maar over de brug na het water RA (Wenpad) en direct LA fietspad (Wilgenpad). Einde RA 

(Arckelweg) en op de rotonde LA (3e afslag Verburghlaan). Deze volgen tot in Poeldijk (PD) de 

Bartholomeuskerk (P1) – Infopunt – consumptie nr. 3 

met een expositie met foto’s, historische films en veel gevarieerde activiteiten. 

Weg vervolgen langs de kerk over de Kerklaan die over gaat in Poeldijksepad tot de rotonde in 

Honselersdijk met rechts De Regenboogkerk (H4). Hier rechts aanhouden en Dijkstraat volgen 

langs kerk OLV van Goeden Raad (H3) op nr. 23 en aan het einde over de brug (FKP 46) vindt u 

BP Paleis Honselersdijk en Nederhof (H2) 

Het paleis gebouwd in de 17e eeuw gebouwd door Frederick Hendrik is in 1815 afgebroken. Het in 

1641 gebouwde bijgebouw Nederhof wordt nog bewoond. Van 14:00-17:00 uur is er een verteller. 

Weg vervolgen naar links Hofstraat met Cafe bij ’t Hof (H1 - infopunt).  

Bij einde weg over het fietspad Dijkstraat oversteken en LA. Vrijwel direct links op nr. 76 vindt u: 

BP Broekvliet (H5) – steek de weg (voorzichtig) en het bruggetje over om het beter te bekijken. 

Het woonhuis gebouwd rond 1760 is na de sloop van de boerderij in 1999 als enige overgebleven. 

Volg de Dijkweg naar Naaldwijk die op een gegeven moment overgaat in de Verspycklaan. Bij de 

eerste rotonde (FKP 45) rechtdoor en u komt hier rechts langs de watertoren (N9) en links langs 

de gashouder (N8).  

Tot de volgende rotonde langs links het WSM station (N7) en daar neemt u de derde afslag via 

fietspad naar de Kleine Woerdlaan. Aan het einde bij Huize Bijdorp (N6) RA (Dijkweg gaat over in 

Molenstraat). Tweede straat bij de Adrianuskerk (N4) LA (Rembrandtstraat). Aan het einde van 

deze straat, bij café de Slimmerick gaat u RA en loopt met de fiets aan de hand in het 

wandelgebied naar de informatiekraam op het Wilhelminaplein. 

Einde lus 1 en eventueel begin lus 2 naar Honselersdijk– Kwintsheul – Wateringen – De Lier – 

Naaldwijk. U gaat dan eerst een stukje terug door Naaldwijk en Honselersdijk naar de splitsing van 

de lussen op de rotonde in Honselersdijk aan het einde van de Dijkstraat (dit is de snelste route).. 

Gratis consumpties voor deelnemers aan de fietstocht op vertoon van deze flyer: 

Infokraam Naaldwijk Grote Kerk Monster Bartholomeuskerk PD 

1. Gezonde snack 2. Frisdrank 3. Gezonde snack 

   

Legenda: 

De nummers bij de buitenplaatsen en monumenten verwijzen naar de beschrijvingen op de flyer. 

LA – links af     RA – rechts af 

FKP – fietsknooppunt    KM – kilometer 

BP - buitenplaats 


