Sla na de kerk direct rechtsaf, de Kerkstraat in.
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Koers aan het einde van de Kerkstraat rechtdoor.
Steek de Turfmarkt en het bruggetje over en sla
rechtsaf.
Neem de 4e straat rechts.
Steek de kruising over (let op!) en ga links, het
fietspad op.
Op de rotonde gaat u rechtdoor.
Steek bij de stoplichten links de weg over.
Ga rechtdoor de Spinozalaan in en rijd deze uit.

Fietstocht
“Pinkenspoor”

Ga linksaf en direct rechts, het Rapenburg in.
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Fiets rechtdoor langs het water en ga bij de tweede
brug links, de Koestraat in.
Negeer zijwegen.
Houd op de Y-splitsing links aan, Noordeinde.
Koers bij de voorrangsweg rechtdoor.
Steek deze bij het zebrapad over. Sla linksaf.
Kies na het kanaal het fietspad rechts.
Volg na circa 100m de asfaltweg rechtdoor tot de
kruising.
Ga rechtsaf. De eerste weg links brengt u bij
Koningshof, eindpunt van deze fietstocht.

Pinkenspoor is een fietstocht van ongeveer
27 kilometer,
Het begin –en eindpunt is Recreatiecentrum
Koningshof in Rijnsburg

Volg de aanwijzingen in de route nauwkeurig op. Negeer
zijpaden, tenzij anders aangegeven.
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Sla rechtsaf. Negeer zijwegen.
•

1
U verlaat Koningshof via de hoofduitgang en slaat
linksaf.
•
•
•
•
•
•

Op de T-splitsing gaat u rechts en bij de kruising
links.
Ga vlak voor het bord Rijnsburg linksaf, de tunnel
door en direct rechtsaf, de brug over.
Bij de stoplichten fietst u rechtdoor de klinkerweg
op, Noordeinde.
Rij door tot aan de brug.
Sla rechtsaf en bij de volgende brug linksaf.
Stuur na de Grote Kerk rechts en meteen links.

•
•
•
•

4 Steek Wassenaarse Slag over en sla rechtsaf.
•

Steek de kruising over.
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Neem de eerste weg rechts, daarna de tweede afslag
rechts en direct links. U bent nu op de
Valkenburgerweg.
Negeer zijwegen en fiets na twee km rechtsaf, onder
de brug door, langs de Oude Rijn.
Steek aan het einde over en ga rechtsaf de brug over.
Ga direct rechtsaf en bij de stoplichten rechtdoor,
onder het viaduct door.
Na de ingang van de recreatieplas en een rijtje
huizen gaat u rechtsaf.
Volg dit fietspad langs de recreatieplas.
Neem de eerste afslag links, met uitzicht op het
vliegveld Valkenburg.
Ga op de viersprong rechtsaf de brug over.

Blijf zo’n 2 km op deze Knotwilgenlaan tot
Kokshornlaan.
Steek deze over en ga rechtsaf.
Steek de provinciale N441 over en ga linksaf richting
Wassenaar.
Sla op de T-splitsing rechtsaf en direct weer links, Van
Bronckhorstlaan.
Rij de eerste weg links in.

Ga bij P(addestoel) 21733 rechtdoor en bij P-21734
rechts.
Rij dit fietspad, door de eindeloze duinen, uit.

5 Sla linksaf, de boulevard op.
•
•
•
•

Rij rechtsaf, om de witte kerk heen over het
Andreasplein en ga de Zuidstraat in.
Blijf op de Zuidstraat tot voorbij de Nieuwe Kerk.
Ga linksaf en direct rechts, de Voorstraat.
Aan het einde gaat u het fietspad op.

Op de rotonde rijdt u rechtdoor. Blijf op het fietspad tot na het
viaduct.

