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Lus2: Naaldwijk– Honselersdijk – Kwintsheul – Wateringen – De Lier – Naaldwijk 

Deze fietsroute is ongeveer 23km. 

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. Ook kunt u hier 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 door links langs Café-restaurant Bij5 te wandelen. Bij de Rembrandstraat 

aangekomen kunt u weer fietsen en gaat u linksaf deze straat in. Aan het einde bij  de 

Adrianuskerk (N4) RA (Molenstraat gaat over in Dijkweg). Eerste straat bij Huize Bijdorp (N6)  

LA (Kleine Woerdlaan). Bij de rotonde – rechts het WSM station (N7) - gaat u RA (Verspycklaan).  

Bij de volgende rotonde (FKP 45) rechtdoor (u komt hier zowel langs de gashouder (N8) rechts als 

langs de watertoren (N8) links. De weg gaat over in Dijkweg richting Honselersdijk. De 

Burgemeester Elsenweg oversteken en dan komt na 400m bij het bruggetje rechts naar nr. 76  

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. 

Weg vervolgen einde fietspad naar rechts oversteken naar de Hofstraat waar u rechts komt bij 

Café bij ’t Hof (H1 – infopunt). Vervolgens links naar: 

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. 

Vervolgen over de brug RA naar de Dijkstraat en op nr. 23 langs de kerk OLV van Goeden Raad 

(H3). Einde Dijkstraat bij De Regenboogkerk (H4) op de rotonde RA (1e afslag Molenlaan). Bij 

grote kruising met verkeerslichten LA (Middelbroekweg). Na bijna 1km komt u rechts op nr. 154 bij  

Het Westlands Museum 

In dit museum is de tentoonstelling ‘Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw’ te bezoeken. Voor 

deelnemers aan de fietsroute geldt een korting op de entree van 50% (op vertoon van deze flyer). 

Kinderen en museumkaarthouders gratis toegang. 

Deze weg vervolgen (langs FKP 70) naar Kwintsheul waar die overgaat in Kerkstraat met rechts 

op nr. 22 de Andreaskerk (K1). Weg vervolgen richting Wateringen (langs FKP 13) waar de weg 

overgaat in Heulweg. 

Als u de Sonnehoeck (K2) wilt bezoeken gaat u hier LA naar Holle Watering nr. 26. Vandaar komt 

u via het Groenepad en 2e RA (Markuslaan) LA  op de Heulweg weer op de route (omweg 1,8km) 

De standaard route gaat verder over de Heulweg met rechts op nr. 18  

BP Suyderveldt (W7) 

Het herenhuis met boerderij is rond 1810 gebouwd en wordt nu in oude staat gerestaureerd. 

Weg vervolgen en bij Korenmolen Windlust (W2) voor de rotonde LA (Hofzicht) en links 

aanhouden (Hoflaan) naar  

BP Hofboerderij (W1) – consumptie nr. 4  

Hier vertelt een gids over de (voormalige) buitenplaatsen in Wateringen en Kwintsheul 

Vervolgens terug over de Hoflaan en 1e LA (Hofzicht), dan 1e RA (Ten Hove) en 1e RA (Plein) en 

op nr. 9 langs de Hervormde Kerk (W3 – infopunt). Einde weg RA (Heulweg).  

Op de rotonde 3e afslag nemen naar de Dorpskade en deze volgen tot de Zweth bij FKP 48.  

Daar bij de Bonte Haas voor het water RA fietspad langs de Zweth naar FKP 59.  



 

                 Fietsroute Buitenplaatsen  

 

10-09-2019 SMW Fietsroute BP 2019.docx 4/4 
 

Leuk alternatief is door de Zwethzone door voorbij de Bonte Haas het fietspad RA te nemen dat 

aan het einde RA weer op de route komt.  

Bij FKP 59  RA langs het water (Lange Wateringkade) en bocht naar rechts (Zwet) en dan komt u 

op nr. 14 langs Gemaal Oude en Nieuwe Broekpolder (K4). 

Het fietspad (wordt Overtoomsepad) volgen langs FKP 14 en dan LA over de brug (Groeneveld – 

De Lier) en dan komt u rechts langs de Zeven Gaten (D4) en links langs  

BP De Zwethburch (D5) 

In 1561 stond hier een buitenplaats en in 1712 waren er buitenplaatsen Hofzicht en Zwethburch. 

Einde weg LA (Noord-Lierweg) en dan 1e RA (Veilingweg) en na 1,3 KM op volledige kruising LA 

(Kerklaan). Einde weg RA (Hoofdstraat) en komt u rechts op nr. 63 langs Museum De Timmerwerf 

(D2) bij de 

Domkerk en toren (D1) – infopunt – consumptie 5 

Weg vervolgen en einde weg RA (Sportlaan) en dan 2e LA (Kijckerweg) en vervolgens  

1e RA over de brug over De Lee  (Persijnstraat) en 1e LA (Heulstraat gaat over in Burg. 

Cramerstraat). Einde weg voor het water LA (Kanaalweg) naar FKP 25 (brug oversteken) en daar 

RA (Hoge Noordweg) en dan 1e RA Burgemeester Elsenweg, Naaldwijk tot RA fietspad. Op de 

fietsbrug de Snelbinder RA weer LA naar Burgemeester  Elsenweg en daar vindt u links op nr. 45  

BP Vlietwoning (N11) 

De oudste boerderij van het Westland werd gebouwd in de 15e eeuw. De huidige boerderij wordt 

nu na de brand in 2009 gerestaureerd. Er zijn rondleidingen met uitleg over de restauratie. 

Vervolgens stukje terug en rechts om het Tennet transformator station naar de Bruidsbogerd en 

einde weg LA (Lange Broekweg) en dan de Burgemeester Elsenweg oversteken en rechtdoor weg 

volgen via de Meester Jan Tuningstraat. Bij de verkeerslichten op de kruising met de Middel 

Broekweg RA de Middel Broekweg oversteken en naar de Kruisweg. De weg rechtdoor vervolgen 

in de Koningstraat. Aan het eind gaat u rechtdoor met de fiets aan de hand in het wandelgebied 

naar de informatiekraam op het Wilhelminaplein. 

Einde lus 2 en eventueel begin lus1 naar ‘s-Gravenzande – Monster – Loosduinen – Poeldijk - 

Honselersdijk – Naaldwijk. 

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

Infokraam Naaldwijk Westland Museum Hofboerderij Waterg Domkerk De Lier 

1. Gezonde snack 50% korting op entree 4. Koffie, thee, fris  5. Frisdrank 

    

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 


