
Fietsroute 

‘ Rondje 
Pijnacker-
Nootdorp’



Door
Hen Hofmeester 

Afstand
Ca. 23 km  

Duur
Ca. 2 uur 

Start- en eindpunt 
Raadhuisplein,  
Pijnacker Centrum 

Restaurants onderweg
Diverse cafés en restaurant op 
en rondom het Raadhuisplein 
in Pijnacker, Café du Midi 
in Delfgauw, De Vang eten 
& drinken en restaurant 
Buytenhout in Nootdorp.

Fietsroute door het groen van Pijnacker-Nootdorp

De Zuidpolder van Delfgauw: een open, groen 
weidegebied met fietspaden, laarzenpaden en 
een ruiterpad. De polder grenst in het zuiden aan 
de Ackersdijkse polder en in het noorden aan de 
Noordpolder van Delfgauw.

U fietst langs de mooiste én oudste boerderijen 
richting Delfgauw, waarvan de geschiedenis 
teruggaat tot de veertiende eeuw. Delfgauw wordt 
omringd door veel natuur.

De Ackerdijckse plassen liggen in het  
karakteristieke landschap van Oude Leede. 
Beklim de uitkijktoren ‘de Tureluur’ van 
Natuurmonumenten voor een geweldig uitzicht.

De Dobbeplas is een recreatieplas met een 
zandstrand en een (water)speel- en ligweide. 
Je vindt er een natuurbelevingseiland; een waar 
paradijs voor vogels en natuurliefhebbers, en een 
avonturenbos voor kinderen. 

Hoeve Biesland is een biologisch-dynamische boerderij 
in de Bieslandse polder van Delfgauw. Het al meer dan 
100 jaar oude familiebedrijf wordt sinds jaar en dag 
gerund door de familie Duijndam. Je kunt er terecht 
voor biologische groenten, vlees en streekproducten. 

Bezienswaardigheden

Mooie foto’s tijdens deze route gemaakt? Deel ze via @natuurlijkpn
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Start- en eindpunt 
Raadhuisplein, Pijnacker Centrum
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Routebeschrijving vanaf het Raadshuisplein in Pijnacker Centrum.

1. Rijd vanaf het Raadhuisplein - met de rug naar Het Witte Huis - de Kerkweg in

2. Aan het eind Kerkweg voor de kerk  (Koningshof)

3. Ga bij Oranjelaan  en neem de rotonde driekwart 
4. Aan het eind voor de bocht  (Oostlandpad) 

5. Voor de tunnel bij knooppunt 85  richting Oude Leede (Zuidweg)

6. Onder de N470 door,  aanhouden (Oude Leede Weg)

7. Net voorbij de bocht bij Knooppunt 83  de Polderweg inrijden 

8. Bij het eerstvolgende fietspad  door de Zuidpolder van Delfgauw 

9. Aan het eind van dit pad  richting van de molen (Bovenmolenweg)

10. Voorbij de molen  de brug over, bij knooppunt 9  rijden (Ackerdijkse Pad) 

11. Aan het eind van dit pad bij Knooppunt 7 , na de bocht ziet u het 
uitkijktorentje “De Tureluur” 

12. Neem hetzelfde pad terug naar knooppunt 7 en nu , fiets door richting 
Delfgauw (Zuideindseweg) 

Wilt u de halve route rijden? 

Sla halverwege  het Oostlandpad in, terug naar Pijnacker. Het bord is duidelijk herken- 
baar. Fiets langs de N470, onder de Weidegangtunnel door, aan het eind  rotonde 
over, Europalaan in en dan  de Oostlaan op terug naar het centrum van Pijnacker. 

13. Bij de stoplichten in Delfgauw kruising oversteken  naar Noordeindseweg

14. Aan deze weg ligt Café du Midi aan uw rechterhand

15. Vervolg de weg  richting Nootdorp, bij de splitsing  aanhouden

16. Aan het eind voor de brug  richting Nootdorp

17. Aan het eind van dit pad bij Knooppunt 89 R aanhouden, brug over en  rijden 
Rechts ziet u de Dobbeplas en bij de parkeerplaats restaurant Buytenhout

18. Einde fietspad  richting Molen de Windlust en restaurant De Vang  
oversteken (Geerweg)

19. Aan het eind van de Geerweg  weg oversteken en bij de eerste kruising   
de Laan van ’s Gravenhout inrijden.

20. Aan het eind  en weer   richting spoorwegovergang.

21. De spoorweg oversteken en  rijden.

22. Aan het eind bij Knooppunt 47  aanhouden richting Balijbos.

23. Bij het eerstvolgende fietspad  links ziet u het Balijbos.

24. Aan het eind van dit pad  richting Dobbeplas.

25. Nieuwkoopseweg oversteken, bij kruising  nog steeds richting Dobbeplas.

26. Onder de Noordweg doorfietsen en dan  bij Knooppunt 60 richting Pijnacker.

27. Bij de Rotonde rechtdoor richting Centrum (Noordweg), aan het eind komt u bij 
de Oostlaan

28. Aan de overkant ziet u weer het Raadhuisplein waar de fietstocht begonnen is.



Alles over Pijnacker-Nootdorp én meer 
leuke routes vind je op natuurlijkpn.nl


