Wandelroute

‘Van molen
naar molen’
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Deze wandelroute is alle jaargetijden prachtig.
Bijzonder is het Krekengebied dat veel lager ligt dan de
polder omdat hier in het verleden turf is gestoken. Het
vele water zorgt voor een moerassig karakter. Galloway
runderen en IJslandse paarden houden het gebied open.
Bij de inrichting van het Bieslandse Bos is het agrarische
verleden van het gebied meegenomen. Bij de entrees
vind je bijvoorbeeld landbouwhekken van gezaagde
boomstammen.

S

Wandeling door het Bieslandse Bos in Pijnacker-Nootdorp
Door
Marianne Samuels Brusse
Afstand
Ca. 7 km
Duur
Ca. 1 uur en 15 minuten

Startpunt
Grote parkeerplaats naast
Café du Midi in Delfgauw of
parkeerplaats/skeelerbaan
bij De Vang – eten & drinken
en restaurant Buytenhout in
Nootdorp.
Honden
Mogen loslopen in het
hondenbos

In het voorjaar zijn de wandelpaden omzoomd door
fluitekruid en koolzaad, en op diverse plekken onder de
bomen groeien stinzenplanten en beschermde planten
zoals daslook.

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 waar van
alles te beleven is 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.
Mooie foto’s tijdens deze route gemaakt? Deel ze via @natuurlijkpn

Routebeschrijving vanaf de parkeerplaats aan de Noordeindseweg bij
Café du Midi in Delfgauw.

Wandelroute

‘Van molen
naar molen’

1.

Loop langs de parkeerplaats en het informatiepaneel

2.

Ga door het klaphek en direct erna

3.

Volg het slingerende voetpad door het bos

4.

Aan het einde van het bos over het bruggetje

5.

Het pad loopt over een dijkje langs het krekengebied, volg het pad

6.

Op een splitsing

7.

 dijk af, bos in
Loop met de bocht mee naar links, daarna op een T-splitsing 
Passeer een hek en steek  het fietspad en de brug over het bos in.
In het bos, voorbij de T splitsing, op een Y-splitsing 
Volg het pad met een bocht naar 
Ga op de eerste viersprong 
Hou links aan en loop dan gelijk 

9.
10.
11.
12.
13.

 het pad op, het dijkje blijven volgen

15. Ga bij het eerste bruggetje

de Halve Molen van Delfgauw aan

16. Voorbij deze plas

du Midi) of bij Molen de Windlust



14. Steek het fietspad over en loop langs het water verder

Deze wandeling kun je starten bij
de Noordeindseweg (vlakbij Café



Ter hoogte van een wit huisje aan rechterhand (Putgemaal)

8.

Startpunten

 het bos in

17. Je kunt nu

 langs de hondenplas

 langs het parkeerterrein

 naar molen de Windlust en restaurant De Vang

 langs restaurant Buytenhout en over het strandje naar de molen

aan de Oudeweg in Nootdorp

18. Of

(naast De Vang - eten & drinken en

19. Vervolg je route via onderstaande beschrijving naar het begin/eindpunt.

vlakbij restaurant Buytenhout).

Routebeschrijving vanaf de parkeerplaats aan de Noordeindseweg in Delfgauw
bij de Halve Molen
20. Steek op de parkeerplaats de skeelerbaan over (molen aan rechterhand)
21. Loop het klaphek door en ga



22. Volg het pad (aan rechterhand de manege) tot het eind en ga



23. Loop het fietspad af tot het bruggetje over de vaart
24. Ga aan de overzijde van het water het bos in en
(of
voor bezoek aan het avonturenbos)





 en volg het wandelpad langs het Openluchttheater
Ga bij de Y-splitsing met het bankje 
Bij Bieslandseweg  door het hek en volg het wandelpad langs het fietspad

25. Loop daarna
26.
27.

28. Na ca. 400 m aankomst bij de Halve Molen van Delfgauw
29. Einde van de wandeltocht of vervolg je route met de bovenste
routebeschrijving.
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Alles over Pijnacker-Nootdorp én meer
leuke routes vind je op natuurlijkpn.nl

