Dit is een fietstocht van ongeveer 20 km. Waarbij u langs de
kinderboerderij in Leiden fietst. Deze fietsroute brengt u door
Warmond, Leiden, Oegstgeest en Rijnsburg.
In de polders rond Leiden kunt u ’s zomers heel wat vee zien
grazen. Als u die dieren uit de polder ook van heel dichtbij wilt
ontmoeten, moet u zeker de kinderboerderij eens bezoeken.
Op het weiland, op het erf en in de stallen kunt u vrij
rondwandelen tussen de koeien, schapen, geiten, varkens,
kippen en ander (pluim) vee.
Kinderboerderij Leiden Merenwijk
Parkzicht 100
tel: 071-5213071
Dagelijks geopend van 8.30 – 17.00 uur.

Vertrek : Recreatiecentrum Koningshof
1. Bij de receptie  de Elsgeesterweg op

2. Einde v/d weg  de Vinkenweg in
3. Deze weg blijven volgen langs de snelweg
richting Sassenheim
4. Bij het verkeerslicht oversteken;  oversteken
en langs de Akzo
5. Over het spoor  het fietspad op richting
Warmond (Indien u niet verder wil fietsen kunt u
ook linksaf slaan bij de jachthaven naar de
Kaagerplassen.)

6. Einde van het fietspad ; bij de verkeerslichten
oversteken (drukpaal staat links in de
middenberm) volg het fietspad langs het spoor
7. Voor de bebouwde kom gaat u  richting de
Veerpont
8. Zo lang mogelijk doorrijden en voor het water “de
Zijl” 
9. Aan het einde  (Drontermeerlaan)
10. Rechtdoor door de Merenwijk centrum
11. Aan het einde van het fietspad (Molenzicht)
12. Voorbij de flat  over het fietspad; vervolgens 
richting de Zijlwijk volgen
13. Aan uw linkerhand is de ingang van de
“kinderboerderij de Merenwijk” waar u een
bezoek aan kunt brengen.
14. Bij de uitgang van de kinderboerderij 
(Bloemenpad)
15. Rechts de brug over richting Leedewijk
16. Rechts aanhouden tot T-splitsing
17.  richting Oegstgeest
18. Volg de weg door de woonwijk.
19. Aan het einde van de weg ←
20. Rechtdoor aanhouden.
21. Bij de verkeerslichten rechtdoor.
22. Rechtdoor aanhouden.
23. De eerste rechtsaf slaan.
24. Dit is de President Kennedylaan.
25. Ga bij het verkeerslicht rechtdoor. In de scherpe
bocht naar  (Dorpstraat)

26. Aan het einde  “de Dijk” ( Oegstgeesterweg)
27. Aan het einde van de straat bij de verkeerslichten
 (Brouwerstraat)
28. De weg helemaal volgen richting Noordwijk
29. Over de brug van de Oegstgeesterweg  (
Voorhouterweg)
30. Volg deze weg tot de volgende kruising, daar slaat
u  ( Vinkenweg)
31. Neem de eerste weg 
32. U bent weer op de Elsgeesterweg;

Een ontspannende en leuke fietstocht van 20
km. voor jong en oud!

